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Анотація 

 

Шевченко В. В. Діяльність польських розвідувальних служб на території 

УСРР (1921-1932 рр.). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 032. Історія та археологія. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Київ, 2020. 

Дослідження за темою дисертації виконувалося протягом 2016-2020 рр., 

відповідно планів науково-дослідницької роботи кафедри історії Центральної 

та Східної Європи історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Особливості міжнародної політики міжвоєнного періоду Східної Європи, 

особливо Української соціалістичної радянської республіки, достатньо 

поверхнево досліджені та представлені у сучасній українській історіографії. 

Період після Української революції 1917-1921 рр., особливо після підписання 

Ризького мирного договору, у контексті історії та діяльності спеціальних 

служб в регіоні потребує додаткових наукових пошуків. У 1921-1932 рр. попри 

підписання мирного договору після радянсько-польської війни, обидві вюючі 

сторони залишилися у напружених стосунках, договір повною мірою не 

задовольняв жодну зі сторін. Польща, за своїм географічним розташуванням та 

військово-економічним потенціалом стала природнім головним опонентом 

новоствореної соціалістичної держави, яка не приховувала своїх 

експансіоністських прагнень у західному напрямку. Однак, перебуваючи у 

надзвичайно напружених стосунках, сторони не наважувалися розпочати 

відкриті військові дії, маючи велику кількість приводів та взаємних 

провокацій. 

Перебуваючи у такому стані єдине, що могли здійснювати сторони 

потенційного конфлікту – це посилено готуватися до нього. Одним із головних 

засобів підготовки була посилена інформаційно-диверсійна робота з обох 

сторін. Таким чином, розпочався період «війни розвідок». Зосередження 
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даного дослідження саме на польській розвідувальній роботі в УСРР 

спричинений кількома важливими фактора. По-перше, в сучасній українській 

історіографії немає єдиного комплексного дослідження по вказаній проблемі, 

хоча існує значний масив відкритих джерел, напрацювань іноземних вчених, 

передовсім польських. По-друге, як похідне від першого, надзвичайна 

заміфологізованість цієї теми, що базується на значному доробку радянської 

історіографії, де, зазвичай, це явище значно перебільшувалося та 

гіперболізувалося для демонстрації масштабів загрози з боку недружньої 

країни. По-третє, значний розвиток тематика отримала у Польщі наприкінці 

минулого століття, внаслідок відкриття раніше засекречених архівів, тому 

наразі ми маємо достатньо великий пласт польської історіографії, яка певним 

чином інтерпретує проблематику, послуговуючись, в основному, лише 

польськими джерелами, що також створює односторонню картину у 

висвітленні масштабів, дієвості та впливу розвідувальної діяльності на 

зовнішню та внутрішню політику обох держав. 

У якості сторони-опонента у дослідженні зроблено наголос саме на УСРР, 

оскільки саме українська соціалістична республіка стала ареною найбільш 

активних розвідувальних акцій польської розвідки. Польська сторона 

оцінювала територія України, як найбільш сприятливу для підтримки 

відповідних дій. Саме ця територія зазнала масштабних руйнувань внаслідок 

Першої світової війни, подій часів Української революції, численних війн, 

нарешті польсько-радянського конфлікту 1920-1921 рр. Відтак, настрої 

населення, особливо у Правобережній Україні були достатньо 

антибільшовицькими. Значним фактором симпатій до Польської держави була 

наявність значної кількості етнічного польського населення, особливо в 

прикордонній зоні та загалом на Правобережжі. Це населення зберігало 

католицьке віросповідання, що також було важливим фактором. У перші роки 

свого існування, особливо до середини 1920-х рр., територія УСРР була місцем 

різної інтенсивності масових селянських повстань, що значно послаблювало 

державний апарат та загальну контрольованість території. 
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Слід зазначити, що навіть попри наявність значної кількості розсекречених 

архівних матеріалів, з огляду на специфіку тематики, значною мірою 

розвідувальні дій досліджувати достатньо складно. Адже значну частину 

інформації становлять матеріали неперевіреного чи навіть відверто 

неправдивого характеру, інколи – провокативного. Це є специфічним 

чинником у дослідженні розвідувальних служб, який потребує кропіткого 

аналізу та інтерпретації. Незважаючи на чималу кількість наукових праць у 

світовій історіографії, можна стверджувати про відсутність комплексного 

дослідження в українській історіографії означеної теми. 

У дисертаційному дослідженні комплексно відтворено та проаналізовано 

систему польської розвідувальної мережі на території УСРР у 1921-1932 рр. У 

міжвоєнний період дана система була достатньо розгалуженою. У тій чи іншій 

мірі, розвідувальною діяльністю займалися одразу кілька відомств. Така 

ситуація часом мала як позитивний ефект, так і вносила дисбаланс та роз 

координованість у загальну систему. В різний час окремі розвідувальні функції 

мали: Відділ ІІ Генерального Штабу Війська Польського та підпорядковані 

йому місцеві Експозитури, розвідувальні частини Корпусу охорони пограниччя 

(КОП), дипломатичні співробітники за кордоном, розвідувальні підрозділи 

регулярних частин, державна і політична поліція у прикордонній зоні. У 

дослідженні проаналізовано ступінь залученості кожної із структур, механізми 

взаємодії тощо. 

Окрема увага приділена безпосередній практичній діяльності на території 

УСРР: організація мереж, цілі розвідки, вербування та підготовка агентів, 

зв’язок, фінансування всієї системи та окремих операцій чи послуг, зокрема. 

Завдяки широкому аналізу контексту та загальної геополітичної ситуації на 

макрорівні та практичних речей та окремих операцій чи персоналій на 

мікрорівні, вдалося відтворити цілісну картину такого явища, як польська 

розвідка в УСРР в означений період. 

Всебічний системний аналіз став можливим завдяки залученню значної 

кількості архівних джерел, зокрема й залучення до наукового обігу нових 
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документів. Відтак, завдяки порівняльно-історичному методу вдалося 

співставити та проаналізувати, подекуди полярні версії, однієї події у 

польських та радянських джерелах. 

Дане дослідження є одним з перших кроків вітчизняної історіографії у 

системному аналізі розвідувальних служб міжвоєнного періоду. Дисертація 

актуалізує значний обсяг та вплив на міжнародну політику раніше табуйованих 

факторів, які на відстані століття є можливість дослідити та повноцінно ввести 

до наукового обігу. Безсумнівно, відкривається широкий потенціал до 

подальших досліджень. На прикладі польської історіографії можна 

стверджувати, що тема розвідувальних структур є масштабною та такою, що 

потребує значних інтелектуальних зусиль для опрацювання та популяризації. 

Ключові слова: розвідка, Польща, УСРР, міжвоєнний період, міжнародні 

відносини, агент, геополітика. 
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Summary 

 

Shevchenko V. The activities of the Polish Intelligence services in the USSR 

(1921-1932). Qualifying research, published in manuscript form. 

Thesis for a Doctor of Philosophy Degree in Speciality 032. History and 

archeology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2020. 

Research on the topic of the dissertation was carried out during 2016-2020 in 

accordance with the plans of research work of the Department of Central and Eastern 

European History, Historical Faculty, Taras Shevchenko National University of 

Kyiv. 

Peculiarities of international policy of interwar period of Eastern Europe, 

especially of Ukrainian Soviet Socialist Republic are rather superficially investigated 

and presented in modern Ukrainian historiography. The period after the Ukrainian 

revolution of 1917-1921, particularly after signing of Peace of Riga in the context of 

history and activities of certain services in the region requires additional scientific 

research. In 1921-1932, despite of signing of peace treaty after the Polish-Soviet war, 

both warring forces remained in tense relations, the treaty did not satisfy all 

requirements any of the parties. Poland according to its geographical location 

military-economical potential became main opponent of newly formed socialistic 

state, which did not hide its expansionist pursuit in western direction. However, 

being in extreme tense relationship, states did not dare to start open hostilities, 

having a lot of reasons and reciprocal provocative acts. 

Being in that condition, the one thing that the parties of potential conflict could 

do it is to prepare for it. One of the main means of training was information and 

diversion of both countries. Eventually, the period of “intelligence war” broke out. 

The focus of this study on Polish intelligence activities in the USSR is caused by 

various important factors. Firstly, there is no comprehensive research on this issue in 

the modern Ukrainian historiography, although there is a broad array of open 

sources, works of foreign scientists, and primarily Polish ones. Secondly, as 

derivative of the first, the extraordinary mythologizing of the topic, which is based 
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on considerable work of Soviet historiography, where, as a rule, this phenomenon is 

greatly exaggerated to demonstrate the scale of the threat posed by an unfriendly 

country. Thirdly, the topic was significantly developed in Poland at the end of the 

last century, due to the opening of previously classified files, nowadays we have a 

quite significant formation of Polish historiography, which in some way interprets 

the issue, using mainly Polish sources, which also creates a one-sided picture in 

publicizing the scale, effectiveness and impact of intelligence activities on foreign 

and domestic policy of both countries.  

As an opposing party, the study focuses on the USSR, as it was the Ukrainian 

Socialist Republic that became the arena of the most active reconnaissance actions of 

Polish intelligence. The Polish side assessed the territory of Ukraine as the most 

favorable for supporting the relevant actions. It was the territory that suffered 

extensive destruction as a result of the First World War, the events of the Ukrainian 

Revolution, numerous wars, and finally the Polish-Soviet conflict of 1920-1921. 

Consequently, the attitude of the population, especially in Right-bank Ukraine, was 

quite anti-Bolshevik. A significant factor of sympathy for the Polish state was a 

significant number of ethnic Polish population, especially in the border area and in 

general on the Right bank. This population maintained the Catholic faith, which was 

also an important element. In the first years of its existence, mainly until the mid-

1920s, the territory of the USSR was a place of mass peasant uprisings of varying 

intensity, which significantly weakened the state apparatus and general control of the 

territory. It should be pointed out, despite of existence of a significant amount of 

declassified archival materials, given the specifics of the subject, it is largely difficult 

to investigate intelligence activities. After all, a substantial part of the information is 

made up of unverified or even openly untrue material, sometimes provocative. It is a 

specific factor in intelligence research that needs painstaking analysis and 

interpretation. Even though the large number of scientific works in world 

historiography, it can be argued that there is no comprehensive study in Ukrainian 

historiography of this topic. 
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In the dissertation research the system of the Polish intelligence network on the 

territory of the USSR in 1921-1932 is comprehensively reproduced and analyzed. In 

the interwar period, this system was quite extensive. Several agencies were engaged 

in intelligence activities at once. This situation sometimes had both a positive effect 

and introduced imbalances into the overall system also. At various times, separate 

intelligence functions were provided by: Division II of the General Staff of the Polish 

Army and its subordinate local branches, intelligence units of the Border Protection 

Corps, diplomatic staff abroad, intelligence units of regular units, state and political 

police in the border area. The study analyzed the degree of involvement of each of 

the structures, the mechanisms of interaction and so on. 

Particular attention is paid to direct practical activities in the USSR: the 

organization of networks, intelligence purposes, recruitment and training of agents, 

communications, financing of the entire system and individual operations or services, 

in particular. Thanks to a broad analysis of the context and the general geopolitical 

situation at the macro level and practical things and individual operations or 

personalities at the micro level, it was possible to recreate a holistic picture of such a 

phenomenon as Polish intelligence in the USSR during this period. 

Comprehensive system analysis has become possible due to the involvement of 

a large number of archival sources, including the involvement in the scientific 

circulation of new documents. Thus, thanks to the comparative-historical method, it 

was possible to compare and analyze, sometimes polar versions, one event in Polish 

and Soviet sources. 

This study is one of the first steps of domestic historiography in the systematic 

analysis of intelligence services of the interwar period. The dissertation actualizes the 

significant volume and influence on international politics of previously taboo factors, 

which at the turn of the century are an opportunity to research and fully introduce into 

scientific circulation. Undoubtedly, there is a wide potential for further research. On 

the example of Polish historiography, it can be argued that the topic of intelligence 

structures is large-scale and requires significant intellectual effort to study and 

popularize. 
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Перелік умовних скорочень 

 

DOK – Dowództwa okręgów korpusów, Штаби округів корпусів; 

SRI – Samodzielny Referat Informacyjny, Самостійний реферат інформаційний; 

ГДА СБУ – Галузевий державний архів Служби безпеки України; 

ГДА СЗРУ – Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки України; 

ГШ ВП– Генеральний штаб війська польського; 

ДОПР – Дом общественно-принудительных работ; 

ДЦ УНР – Державний центр Української народної республіки; 

ІНВ ДПУ (ІНО ДПУ) – Іноземний відділ (Иностранный отдел) Державного 

політичного управління; 

КВО – Київський військовий округ; 

КДБ – Комітет державної безпеки; 

КК – кримінальний кодекс; 

КОП – Корпус охорони пограниччя; 

КРО ДПУ – Контррозвідувальний відділ (контрразведывательный отдел) 

Державного політичного управління; 

МЗС – Міністерство закордонних справ; 

НК – Всеросійська надзвичайна комісія з боротьби з контрреволюцією і 

саботажем при Раді народних комісарів Російської радянської федеративної 

соціалістичної республіки; 

НКВС – Народний комісаріат внутрішніх справ; 

ОДПУ – Об’єднане державне політичне управління; 

ПОВ – Польська організація військова; 

ППШ – Партизансько-повстанський штаб; 

РНК – Рада народних комісарів; 

РРФСР – Російська радянська федеративна соціалістична республіка; 
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РСЧА – Робітничо-селянська червона армія; 

СРСР – Союз радянських соціалістичних республік; 

УНР – Українська народна республіка; 

УСРР – Українська соціалістична радянська республіка; 

ЦК КП(б)У – Центральний комітет Комуністичної партії (більшовиків) 

України. 
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Вступ 

 

Актуальність дослідження. Історія міжвоєнної Центрально-Східної 

Європи є добре та всесторонньо дослідженим періодом у європейській та 

світовій історіографії. Зокрема і міжнародні відносини та складні суспільно-

політичні процеси через які проходили країни регіону. Історія розвідки та 

розвідувальних служб, які стали символом цього періоду, знаходить дедалі 

більший інтерес серед дослідників.  

Актуальним для України постає питання протистояння із противником на 

рівні тонкої роботи спецслужб. Особливої важливості та гостроти цьому 

аспекту надає той фактор, що спецслужби противника є прямими нащадками 

спеціальних органів радянської системи, і навіть послуговуються подібними 

методами роботи, що не втратили своєї актуальності протягом століття. У 

цьому світлі історія та досвід розвідувальної діяльності Польщі міжвоєнного 

періоду на території радянської України та напружене протистояння з 

противником набувають в сучасності нових барв. 

Розвідка, поряд із дипломатією є невід’ємним елементом міжнародної 

політики, особливо у міжвоєнній Європі, яка намагалася будь-якими методами 

залікувати рани Першої світової війни на дипломатичній арені, що одночасно 

невпинно наближало її до ще страшнішої прірви. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає 

в тому, щоб на основі аналізу виявлених архівних та опублікованих джерел і 

матеріалів, а також шляхом опрацювання історіографії дослідити діяльність 

польських розвідувальних служб на території Української соціалістичної 

радянської республіки у 1921-1932 рр. 

Для досягнення заявленої мети було поставлено наступні дослідницькі 

завдання: 

- проаналізувати наявну джерельну базу проблеми; 

- дослідити становлення, організацію та функціонування польської 

розвідувальної мережі на етриторії УСРР у 1921-1932 рр.; 
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- висвітлити особливості підготовки агентів, форми роботи та джерела 

фінансування розвідувальних структур; 

- дослідити методику формування та функціонування агентурної 

мережі; 

- розкрити співпрацю з українськими розвідувальними структурами на 

території УСРР; 

- репрезентувати кооперацію з колегами з третіх держав у спільних 

акціях в УСРР; 

- схарактеризувати діяльність розвідки через дипломатичні 

представництва Польщі. 

 

Об’єктом роботи є розвідувальні структури Польщі. 

Предметом дослідження є функціонування польських розвідувальних 

служб в УСРР, особливості їхньої організації та наслідки функціонування. 

 

Хронологічні межі обумовлені підписанням Ризького мирного договору 

18 березня 1921 року, коли завершився період формування політичної мапи 

східноєвропейського простору, та 1932 р. – підписанням Договору про ненапад 

між Польщею та СРСР. У тому ж році набув всеохоплюючих масштабів процес 

колективізації в СРСР та початок Голодомору, що значно змінило та 

нівелювало всю розвідувальну мережу Польщі у сільській місцевості. 

 

Методи дослідження. Робота базується на принципах історизму, 

плюралізму, системності та логічності. Для досягнення заявленої мети та 

розв’язання поставлених завдань у дослідженні використано як 

загальнонаукові (системний аналіз, синтез, абстрагування і конкретизація), так 

і спеціально-історичні методи (історичний, статистичний, біографічний, 

історико-порівняльний, історико-критичний та проблемно-хронологічний). 

Зокрема, завдяки статистичному методу вдалося здійснити уніфікацію 

великої кількості статистичної інформації з архівних та опублікованих 
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документів. Це дало можливість висвітлити повну картину колосальної 

статистики органів держбезпеки УСРР з обліку польських резидентів, які, на 

думку слідства, мали стосунок до незаконних «шпигунських» дій. 

Вкрай важливим було застосування порівняльно-історичного методу. Він 

ліг в основу даного дослідження. За допомогою вказаного методу вдалося 

порівняти та критично оцінити документи двох ворогуючих систем. Часом, 

польські та радянські спецслужби висвітлювали і трактувати у своїй офіційній 

документації певну подію у вкрай полярний спосіб. Такі ситуації в даному 

дослідженні є вкрай частими, тому порівняльно історичний метод, в поєднанні 

з історико-критичним та іншими дали змогу комплексно вирішити поставленні 

перед дисертаційним дослідженням завдання. 

 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна отриманих 

результатів обумовлена змістом і комплексом поставлених завдань та шляхами 

їх вирішення. Дослідження є вагомим в українській історіографії висвітленням 

діяльності польських розвідувальних служб на території радянської України у 

1921-1932 рр., реалізованим на основі нововиявлених архівних та 

опублікованих документів і матеріалів. У роботі: 

уперше: 

- комплексно відтворено систему польської розвідувальної мережі в 

УСРР у 1921-1932 рр.; 

- проаналізовано становлення та організацію розвідувальної мережі; 

- відтворено організаційну структуру польської розвідувальної 

інфраструктури; 

- досліджено взаємозв’язок дипломатичного корпусу та військового 

відомства у рамках спеціальних акцій; 

- розкрито особливості кадрової підготовки, визначення завдань та 

фінансування агентурної мережі; 

- уведено в науковий обіг досі невідомі науковцям архівні документи, 

що стосуються діяльності польскої та розвідки іноземних держав в УСРР. 
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узагальнено: 

- причинно-наслідкові зв’язки між стратегічними і тактичними 

завданнями розвідки та механізмами їх реалізації; 

- масштаби розвідувальних потуг Польщі та інших держав на території 

радянської України. 

набули подальшого розвитку: 

- дослідження особливостей діяльності польської розвідки на території 

УСРР у системі міждержавних стосунків у 1921-1932 рр. 

 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що поданий 

матеріал поглиблює розуміння суспільно-політичної та зовнішньополітичної 

ситуації в радянській Україні у 1921-1932 рр. У дослідженні детально описано 

та продемонстровано особливості функціонування та практичну діяльність 

секретних служб міжвоєнної Польщі позі її межами. Результати 

дисертаційного дослідження значно розширюють розуміння історичних 

процесів у Східній Європі міжвоєнного періоду. Також результати роботи 

відображають систему міжнародної взаємодії у тісному поєднанні із 

внутрішньополітичними особливостями УСРР, характеризують радянську 

репресивну систему держбезпеки, методи її роботи. 

Положення дослідження можна використовувати для вивчення 

особливостей розвідки Польщі на території інших держав у міжвоєнний період. 

Доречно використовувати отримані результати при вивченні спеціалізованих 

навчальних курсів з міжнародних відносин у Східній Європі міжвоєнного 

періоду, для військових спеціальностей – у частині конкретних прикладів 

окремих справ щодо техніки розвідувальної роботи, конспірації, шифрування 

тощо. Результати і висновки дисертації стануть у нагоді при подальшому 

дослідженні специфічної за доступністю історії спеціальних служб у часи 

їхнього повноцінного інституційного становлення, а також у наукових 

розвідках воєнної історії Польщі та історії міжнародни стосунків у Східній 

Європі означеного періоду. 
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Апробація результатів дисертації. Ключові положення дисертації були 

обговорені на засіданнях кафедри історії Центральної та Східної Європи 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Результати та матеріали роботи оприлюднено на 3 міжнародних, 2 

всеукраїнських наукових конференціях та на 3 наукових семінарах: Семінар 

Німецько-української комісії істориків для молодих науковців у співпраці з 

Інститутом історії НАН України «Війна, революція і державність в Україні 

(1914-1923)» (м. Київ, 26-30 вересня 2017 р.); Міжнародна конференція 

«Revolutionary Ukraine: A Reflection on 1917 and Its Aftermath» (13-15 жовтня 

2017 р. (м. Відень, Institute for Human Sciences (IWM); Друга міжнародна 

військово-історична наукова конференція «Виборюючи незалежність» (24-25 травня 

2018 р., м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Третя 

міжнародна зброєзнавча конференція (м. Київ, 12-14 червня 2018 р.); Семінар І 

«Націоналізм, ксенофобія і толерантність у Східній Європі: витоки, ідеологія, 

соціальна структура» (м. Київ, 16 жовтня 2018 р.); Семінар ІІ «Національні 

ідеології і практики в імперських «периферіях» Східної Європи в 

транснаціональному вимірі» (м. Київ, 29 листопада 2018 р.); Щорічна 

науково-практична конференція Національного музею історії України, 

2018 р. (м. Київ); Третя Міжнародна військово-історична конференція 

«Виборюючи незалежність» присвячена 140-літтю від дня народження Голови 

Директорії та Головного Отамана Військ УНР Симона Петлюри (м. Київ, 16-17 

травня 2019 р.). 

 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використаннях архівних та опублікованих джерел, 

історіографічного доробку. Усі сформульовані в ній положення і висновки 

обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та 

розробки належать автору. Усі публікації здійснені без співавторства. 
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Структура дисертації складається із анотації, вступу, чотирьох розділів, 

що логічно поєднані у дев’ять підрозділів, висновків і списку використаних 

джерел та літератури. 

 

Публікації. Основні результати та висновки дисертації знайшли 

відображення у двох статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях 

України, одній статті – у науковому виданні іншої держави, а також у двох 

тезах доповідей і повідомлень на вказаних конференціях. 

 

Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про 

апробацію матеріалів дисертації: 

Статті у наукових фахових виданнях України 

та наукових періодичних виданнях інших держав: 

 

4. Шевченко В. В. (2018). Лист Головного отамана Симона Петлюри до 

військового міністра Миколи Юнаківа. Вісник КНУ. Історія, 137, 52-57. 

5. Шевченко В. В. (2018). Спогади Григорія Божора про засновника 

куреня Вільного козацтва у Глодосах Ілька Бондаренка. Проблеми вивчення 

історії Української революції 1917-1921 років. Збірник наукових статей, 13, 

225-237. 

6. Шевченко В. В. (2020). Розвідувальна діяльність Польщі на території 

УСРР у 1921-1932 рр.: кадрове забезпечення, підготовка та фінансування. 

Evropský filozofický a historický diskurz, 6 (1), 19-26. 
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Розділ 1. Джерельна база та історіографія 

 

1.1. Характеристика джерельної бази 

Виконання наукових завдань дисертації стало можливим завдяки 

виявленій та детально опрацьованій джерельній базі. Залучені у роботі джерела 

можна умовно поділити на окремі блоки: 

1. Архівні документи та матеріали; 

2. Джерела, опубліковані у збірниках документів та науково-

документальних виданнях; 

3. Спогади учасників подій; 

4. Нормативно-правові акти СРСР, УСРР та Польщі; 

5. Преса. 

Основний масив документів, на основі яких було здійснене дослідження – 

це матеріали двох галузевих архівів – Служби безпеки України (далі – ГДА 

СБУ) та Служби зовнішньої розвідки (далі – ГДА СЗРУ). Документи 

радянських органів державної безпеки дали можливість комплексно 

опрацювати проблему функціонування розвідувальних служб Польщі на 

території УСРР у 1921-1932 рр. 

З огляду на специфічний стан зберігання документів, більша їх частина до 

останнього часу була засекреченою. Фонди Галузевого державного архіву 

Служби безпеки України почали систематично розсекречувати матеріали у 

2009 році. Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки України 

почав розсекречувати вибіркові матеріали зі свого сховища. 

Дисертаційне дослідження, в соновному, побудоване на цілому спектрі 

матеріалів нещодавно розсекречених архівних установ. Левова частина з них – 

це матеріали ГДА СБУ. Фонд 13 (оперативні справи) архіву містить найбільшу 

частку інформації, що дада можливість виконати поставлені перед 

дослідженням завдання. Тут зібрана основна частина оперативно-розшукових 

та кримінальних проваджень НК-ОДПУ-НКВС-КДБ УСРР. Слід відзначити, 

що фонди архіву сформовані достатньо хаотично, тому остаточна їх 
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класифікація видається малоймовірною з огляду на відсутність чіткого 

алгоритму побудови фондових колекцій. 

Матеріали фонду 13 ГДА СБУ стали основою дослідження, оскільки саме 

тут сконцентровано основні матеріали оперативних справ ДПУ у заданий 

період стосовно діяльності польської розвідки. Це як матеріали окремих 

персональних кримінальних проваджень, так і групових справ – окремих 

організацій, груп тощо. Комплексний аналіз наведених матеріалів дозволяє 

відобразити всю палітру та ширину діяльності польської розвідки в очах ДПУ 

УСРР. Інформативність матеріалів фонду є достатньо показовою. Не зважаючи 

на упередженість слідства у окремих провадженнях, матеріали фонду дають 

можливість проаналізувати та відтворити загальну картину процесу і явища 

розвідувальної роботи іноземних держав на радянській території. З огляду на 

вищезазначену хаотичність формування фондів ГДА СБУ, у фонді 13 

зберігаються , як матеріали справ персональних, так і колективних проваджень 

стосовно окремих організацій та груп. 

Серед проваджень групових варто відхначити справи: 430 – справа 

польського консульства у Києві. Матеріали справи були використані у розділі 4 

дослідження. Матеріали цього провадження велися з 1926 року- дата створення 

польського консульства у Києві до 1935, коли зустрічаються останні документи 

провадження
1
. В основу справи були оформлені матеріали, що стосувалися 

зовнішнього спостереження за дипломатичною місією, внутрішніх агентурних 

розробок та окремих епізодів персональних проваджень. 

Однією з найбільш інформативних справ є 301 з того ж 13 фонду – Список 

личного состава 3 Экспозитуры во Львове 1921-1933. Матеріали цієї справи 

лягли в основу 3 розділу, використані у 2 та 4 розділах. Матеріали, оформлені у 

дану справу належать до тих, що радянська сторона вивезли із переможеної 

нацистської Німеччини після 1945 року. Німецький абвер вів комплексне 

дослідження структури та діяльності польських спецслужб міжвоєнного 

періоду. У справі відображено організацію, діяльність, основні відомчі зв'язки, 

                                                           
1
 Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ). Ф. 13. Спр. 430. 
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персональний штат, методи роботи, фінансування та інші аспекти 

функціонування Відділу ІІ Генерального Штабу Польщі. Після перевезення до 

СРСР матеріали справи були перекладені російською мовою. За подібною 

схемою сформувалися також справи 362
2
 (Список-справочник шпионов и лиц 

подозреваемых в шпионаже по материалам Киевского областного 

Исторического Архива) та 320
3
 (Список сотрудников, агентов, провокаторов 

разведорганов и контрразведки Польши и Румынии, украинских 

националистов, деятелей монархических организаций, агентов иностранных 

разведок, действовавших на территории этого государства). Дані матеріали 

почали формуватися після анексії східних земель міжвоєнної Польщі у 1939 р. 

на основі вцілілих архівів поліції, Експозитури та усних свідчень. Після 1945 

року справи доповнювалися вивезеними з Німеччини польськими довоєнними 

архівами розвідувальних служб. 

Однією із найбільш інформативних справ є 427
4
 – матеріали Іноземного 

відділу Державного політичного управління (далі – ІНО ДПУ). Справа містить 

три томи здобутих матеріалів радянської розвідки у 1920-х роках. Це зібрання 

документів об’єднує лише джерело їхнього походження. Для українського 

архівного фонду матеріали ІНО ДПУ є достатньо рідкісними. Ця структура 

діяла у центральному апараті ОДПУ, тому вся звітність і поточна інформація 

направлялися в той бік. Лише у виключних випадках, деяка інформація 

копіювалася і передавался у ДПУ до Харкова. Це, зогалом, матеріали, що 

стосувалися території УСРР, політичних груп та організацій, що діяли на 

українському напрямку. Тому, частина інформації переправлялася до України. 

У сучасній справі документи згруповані лише за ознакою походження – ІНО 

ДПУ, але не за змістовним наповненням. Це є залишки матеріалів цього 

відомства, які збереглися в Україні. Для поточного дослідження ці матеріали є 

надзвичайно цінними. Вони дають можливість проаналізувати окремі епізоди 

розвідувальної та, що важливіше, контррозвідувальної роботи радянських 

                                                           
2
 ГДА СБУ. Ф. 13. Спр. 362. 

3
 Так само. Спр. 320. 

4
 Так само. Спр. 427. 
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спецслужб за кордоном, в тому числі в напрямку Польщі та українських 

організацій і структур в цій державі. 

Значний масив документів використаний із фонду 6 ГДА СБУ. Цей фонд 

присвячений персональним справам та окремим організаціям. Специфіку 

фондового поділу ГДА СБУ проаналізувати видається достатньо 

проблематично. З допомогою вказаного фонду вдалося дослідити 

автобіографічні дані окремих ключових та ілюстративних персонажів даного 

дослідження. Слід відмітити такі справи, як 74988 (Вильнер Лео 

Вильгельмович)
5
, 44176ФП (Сергей Карин Даниленко)

6
, 74760ФП 

(Всеукраинский центральный повстанческий комитет)
7
, 74554ФП (Казачья 

Рада)
8
, 75131ФП (Зиньковский-Задов Лев Николаевич)

9
 тощо. Матеріали 

вказаних та інших використаних у дослідженні справ дають можливість 

оцінити та проаналізувати особливості методів та результати кримінальних і 

оперативно-розшукових справ ДПУ. Провадження по статті «шпигунство» 

було достатньо поширеним у міжвоєнний період в УСРР та СРСР загалом. На 

відміну від справ по цій статті у 1930-х, справи попереднього десятиліття, 

завдяки співставленню з наявними матеріалами польської сторони, у більшій 

кількості випадків можна вважати об’єктивними. У досліджуваний період, 

слідство ДПУ намагалося застосовувати всі необхідні процесуальні норми у 

ході ведення провадження. Не дивлячись на затримання та засудження значної 

кількості лише опосередковано дотичних осіб, форма проваджень загалом 

свідчила про приблизне дотримання відповідних правил ведення слідства. В 

той же час, значна кількість справ по «шпигунству» була фальсифікована або 

така, що здійснювалася лише для звітності та статистичних даних. 

Такі статистичні дані відображені у фонді 42 ГДА СБУ. У фонді 

збереглося кілька томів статистики ДПУ УСРР за 1927-1932 роки. Дані 

матеріали стосуються всієї статистики по діяльності кожної структурної 
                                                           
5
 Так само. Спр. 74988. 

6
 Так само. Спр. 44176ФП. 

7
 Так само. Спр. 74760ФП. 

8
 Так само. Спр. 74554ФП. 

9
 Так само. Спр. 75131ФП. 
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одиниці відомства. Тут міститься цінний матеріал по точній кількості справ і 

затриманих за окремими статтями, в тому числі по шпіонажу, українській 

контрреволюції тощо
10

. 

У дослідженні також використані матеріали фонду 5 ГДА СБУ, де 

збереглися окремі особові справи та провадження стосвно організацій, які 

підозрювалися у розвідувальній діяльності на користь Польщі. Найбільш 

інформативні з них: 2432 (Анчак-Арсентьев и другие)
11
, 44278 (Шпионская 

организация Бабиевых Петра и Михаила)
12

, 63877 (Шпионская организация 2-

го отдела Генштаба Польши на Украине)
13

 тощо. 

До наукового обігу у процесі дослідження було введено значний обсяг 

матеріалів, що стосується розвідувальних структур Польщі в Україні із 

Галузевого державного архіву Служби зовнішньої розвідки України. Проблема 

застосування архівних матеріалів даної установи полягає у недосконалому 

описі та каталогізації документів. У зв’язку з цим виникають технічні недоліки 

у бібліографічному описі, посиланнях, при цитуванні тощо. Основний масив 

інформації архіву, що була використана у дисертаційному дослідженні – 

матеріали фонду 1. Тут містяться дві справи по діяльності польської розвідки в 

УСРР – 10324
14

 та 12620
15
. Вони є надзвичайно інформативними. Слід 

відзначити, що основний обсяг матеріалів справ – це інформація, що 

здобувалася ІНО ДПУ за кордоном. Всі матеріали довоєнного часу збереглися 

достатньо фрагментарно. Втім, навіть наявний матеріал дає можливість 

глибоко проаналізувати та інтерпретувати необхідний період, процеси та 

окремі події. 

Значна частина необхідних для дослідження справ архіву була 

опублікована. Публікації мають вигляд збірників документів по окремим 
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 Так само. Ф. 42. 
11

 Так само. Ф. 5. Спр. 2432. 
12

 Так само. Спр. 44278 
13

 Так само. Спр. 63877 
14

 Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки України (далі – ГДА СЗРУ). Ф. 1. 

Оп. 2. Спр. 10324 
15

 Так само. Спр. 12620 
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тематичним категоріям: спецслужби УНР 20-30-х років
16
, українська еміграція 

20-30-х років
17

. 

У дисертаційному дослідженні також широко використовувалися 

матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 

України. В контексті поставлених у роботі наукових завдань використано фонд 

4114, опис 1, справа 1 (Повідомлення Польського генерального консульства в 

м. Києві та м. Харкові, надіслані до Міністерства закордонних справ Польщі 

щодо польсько-українських стосунків (за матеріалами української радянської 

преси)
18
. Дані документи є цінним джерелом для розуміння матеріалу, що 

збирали самостійно від розвідки польські дипломатичні установи в Україні. 

Окрім глибокого аналізу місцевої преси проводився постійний моніторинг 

через доступні канали ситуації в політичному, соціально-економічному, 

воєнному та дипломатичному житті в УСРР. Матеріали лягали в основу, разом 

з даними, здобутими нелегальним шляхом (розвідка), для аналітичних 

матеріалів керівництву країни, всім зацікавленим та відповідальним 

відомствам. 

Значний інтерес та неабияку цінність становлять матеріали фонду 4550 

(Польські трофейні документи про економічне та політичне положення УСРР у 

1930-1939 рр.)
19
. Походження даного масиву документів є достатьно 

неординарним. У справах фонду зібрані глибокі аналітичні матеріали 

економічного та політичного становища в УСРР на підставі даних, що 

здобувалися через дипломатичні представництва. Після окупації Варшави 

німецькими військами у 1939 році, документи були вивезені до Німеччини, 

частково перекладені німецькою та використовувалися абвером у власних 

цілях. По завершенню Другої світової війни, ці документи були вивезені до 

                                                           
16

 (2017). Спецслужби УНР 20-30-х років минулого сторіччя в архівних документах розвідки. 

Київ: ГДА СЗРУ. 
17

 (2016). Українська еміграція 20-30-х років минулого сторіччя в архівних документах розвідки, 

ІІІ. Київ: ГДА СЗРУ. 
18

 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО 

України). Ф. 4114. Оп. 1. Спр. 1. 
19

 Так само. Ф. 4550. 
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Москви, потім передані на зберігання до Києва. Масив документів складається 

з розлогих статистичних звітів про економічне становище в УСРР, із 

заглибленням до окремих галузей промисловості, сільського господарства, 

специфіки ринку, економічних та політичних процесів. 

До дисертаційного дослідження залучені також матеріали німецьких – 

Військового та Політичного Бундесархівів. Міжвоєнний період був позначений 

достатньо напруженими стосунками між Польщею та Німеччиною, розвідки 

обох країн активно працювали на території потенційного ворога
20

. Найбільш 

проблемними та спірними питання були – питання вільного міста Данцига та 

тісні контакти Німеччини з СРСР, особливо у промисловому та військовому 

питаннях. 

У Військовому архіві Німеччини збереглася достатньо обмежена кількість 

інформації про діяльність абверу до приходу до влади НСДАП. З незначної 

кількості збережених матеріалів у дослідженні використано розвідувальні дані 

проти польського Відділу ІІ ГШ, його діяльності, зокрема в УСРР та СРСР 

загалом, а також дані стосовно промислових можливостей польської 

економіки, в тому числі – військового виробництва. У дисертації використано 

такі справи: RW 5.v.457
21

, RW 5.v 195
22

, RH 1.9
23

, RW 5.279
24

. 

У Бундесархіві політичної історії містяться матеріали німецького 

зовнішньополітичного відомства про різноманітні аспекти життя Польщі, в 

тому числі міжнародну активність та інтереси польської сторони за кордоном, 

у місцях концентрації основних зовнішньополітичних інтересів та активностей 

Польської держави. Відтак, тут зберігаються матеріали пов’язані із діяльністю 

українських організацій в Польщі, опис їхніх активностей, мета діяльності, 

ступінь підтримки з боку польської влади тощо
25
. Окремі матеріали 
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 ГДА СБУ. Ф. 13. Спр. 213. 
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 Militärarchiv (далі – BA-MA). RW 5.v.457. 
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 BA-MA. RW 5.v 195. 
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 BA-MA. RH 1.9. 
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 Das Politische Archiv. R 81833. 
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позначаються, як матеріали «Польща/Україна», чи окремо «Україна»
26
, тобто 

враховуючи важливість для регіону саме такого геополітичного клубка питань. 

Тому саме в такій конфігурації протягом 1920-х років німецьке МЗС маркувало 

власні матеріали з цього регіону. 

Значна частина документів та матеріалів, що використовуються в 

дослідженні були опубліковані у різноманітних збірниках документів, науково-

документальних виданнях, у якості додатків до монографій тощо. 

Публікація дипломатичних документів була достатньо популярною в 

СРСР. Таким чином, наразі ми маємо значні збірники різносторонніх 

документів, як от дипломатичних декларацій, нот, листів, договорів, 

меморандумів тощо. Значна кількість дипломатичних документів почала 

публікуватися практично відразу після подій, як от радянське видання 

«Советская Россия и Польша», яке вийшло вже у вересні 1921 року. Тут 

зібрано документи, що стосуються перебігу радянсько-польських 

дипломатичних стосунків у світлі підписання Ризького мирного договору та 

події, що відбувалися в контексті підписання цієї угоди
27

. 

Вчені С. Кокін, Р. Подкур та С. Рубльов здійснили публікацію великого 

обсягу архівних матеріалів
28

 радянських спецслужб щодо діяльності Польської 

організації військової. Використовуючи матеріали різних архівних установ 

дослідники об’єднали справу ПОВ у єдине ціле від 1920 до 1938 років
29

. 

Значни й внесок у загальну доступність матеріалів дипломатичного 

характеру здійснили Олександр та Наталія Рубльови, опублікувавши матеріали 

про українсько-польські стосунки у 1920-1939 роках. Дослідники використали 

значну кількість документів з різних архівних установ України та преси і 

змогли відобразити загальну палітру міждержавних стосунків того період, 
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починаючи від публічного дипломатичного рівня, закінчуючи секретними 

матеріалами спостережних справ ДПУ за київським консульством у Києві
30

. 

У своїй роботі про діяльність Експозитури 5 у Львові польський історик 

Кшиштоф Данелевич у якості додаткового матеріалу подає архівні документи з 

діяльності, організаційної структури, штату, результативності польських 

розвідувальних служб. Основу цих документів складають матеріали 

польського військового архіву в Рембертові
31

. 

Значний інтерес для дослідження представляє збірник документів за 

редакцією дослідника В. Сідака про зародження та діяльність важливого на 

початку 1920-х років органу держбезпеки радянської України – «Закордоту». 

Це був спеціальний підрозділ в системі ЦК КП(б)У, який був наділений 

надзвичайними повноваденнями, які можна охарактеризувати, як спеціальна 

діяльність за кордоном в інтересах держави. Варто відзначити, що за сучасним 

розумінням, «Закордот» мав повноваження як розвідувальний, так і 

контррозвідувальний орган, навіть застосовуючи методи провокацій, диверсій 

тощо
32

. 

Важливу частину джерельної бази становить епістолярна спадщина. З 

метою якомога детальнішого висвітлення одного із питань четвертого розділу 

було використано збірник листування генерала-хорунжого Юрка Тютюнника. 

Матеріали дають можливість осягнути діяльність не лише окремого діяча, але 

й настрої всього табору української політичної та військової еміграції у Польщі 

початку 1920-х років
33

. 

Для розуміння повної картини уявлень і настроїв української інтелігенції в 

УСРР в другій половині 1920-х років, було використано опубліковані 

документи справи ДПУ УСРР щодо систематичного стеження за ключовими та 
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авторитетними фігурами українського інтелігентського середовища у 1927-

1929 роках. Матеріали дають можливість відобразити по-перше, всеосяжність 

та масштабність моніторингу всіх аспектів життя з боку тоталітарної машини
34

, 

по-друге, дають зрозуміти настрої населення та моральних авторитетів, їхні 

зв’язки із закордоном тощо
35

. 

У даному дослідженні також використано мемуарну спадщину. Даний тип 

джерел достатньо нерезультативно застосовувати до розробки теми 

розвідувальних служб, адже очевидна заангажованість, вибірковість подачі 

матеріалу, а інколи і відверта неправда відносять даний вид джерел до 

ненадійних. 

Втім, у дослідженні було фрагментарно використано спогади польського 

резидента в Україні та одного із найвідоміших польських розвідників 

міжвоєнного часу – Єжи Незбжицького. Після завершення Другої світової 

війни колишній офіцер достатньо пладно співпрацював зі щойно відкритим у 

Парижі часописом «Культура». Туди він писав під одним зі своїх старих 

професійних псевдо – «Ричард Врага». У одному з випусків він опублікував 

свій короткий нарис про перебування у Києві в якості юрисконсульта полького 

консульства, а насправді – керівника резидентури «О.2.». Його спогади є 

достатньо нейтральними, але інформативними з точки зору деталей та 

загальної ситуації в Києві того часу
36

. 

З того ж рядку варто відзначити спогади Генрика Юзевського, волинського 

воєводи, одного з пілсудчиків та реалізаторів масштабної мережі польської 

розвідки у прикордонній зоні Волині з УСРР
37

. 
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Таким чином, варто відзначити, що залучення значного за обсягом 

джерельного матеріалу, в тому числі введення нових архівних даних до 

наукового обігу дали можливість повністю виконати поставлені перед 

дослідженням наукові завдання. 

 

1.2. Аналіз історіографії 

Історія спецслужб завжди викликала неабиякий інтерес у науковців та 

широкої громадськості. З огляду на специфічність тематики та певну 

заміфологізованість інтерес до цього явища зберігається до цього часу. Слід 

відзначити, що напрацювання історіографії з даної проблематики 

відзначаються масштабність, деталізацією, але разом з тим і мають певну 

тенденційність та суб’єктивізм. 

Системний аналіз загальної розробки теми автором засвідчив відсутність 

комплексного дослідження діяльності польських розвідувальних служб на 

території УСРР у 1921-1932 роках. Вказана проблематика залишається 

актуальним полем для дослідження у сучасній історіографії не лише України, 

але й Польщі. У роботі класифіковано історіографічний доробок за наступними 

категоріями: 1) радянська історіографія проблеми; 2) польська історіографія 

соціалістичного періоду; 3) сучасна українська та польська історіографії; 4) 

дослідження західних вчених. 

Опрацювання першої категорії – радянської історіографії показало, що у 

дослідженнях радянських вчених проблематика відображена достатньо 

тенденційно, без глибоко аналізу джерел та інтерпретована з політичним 

підтекстом. Авторам притаманна суб’єктивність та вибірковість наведення 

фактів та аналізу подій. Діяльність польської розвідки гіперболізувалася, 

масштаби подій та кількість дійових осіб вказаних подій перебільшувалися та, 

значною мірою, демонізувалися. Варто відзначити обмеженість джерельної 

бази праць радянського періоду з огляду на засекреченість левової частки 

архівних матеріалів. Певна спадковість вказаного тенденційного аналізу та 

тяглість наукових методів радянського періоду зберігалася у сучасній 
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російській історіографії початку 1990-х років, лише забарвлена новими 

історіографічними методами дослідження. 

Одним з перших побачило світ видання безпосереднього учасника подій – 

високопоставлено працівника ДПУ УСРР Семена Дукельського. Перше 

видання книги відбулося у 1923 році
38
. Хоча автор зосереджується на загальній 

діяльності органів держбезпеки, він окремим розділом зупиняється на 

характеристиці Польської організації військової та оповідає про її структуру, 

мережу, процес виявлення та ліквідації. 

У 1920-х роках в державних видавництвах продовжують виходити 

публікації, що мали на меті дискредитувати український рух та українські 

організації за кордоном. За редакцією Філіпова у Москві 1927 року вийшов 

збірник на основі матеріалів європейської преси про «українську 

контрреволюцію» на службі у Англії, Франції та Польщі
39
. Автор, за 

допомогою маніпулятивних висновків та окремих фрагментів зі статей преси 

створює образ роботи українською еміграції у розвідницьких цілях в інтересах 

спецслужб означених держав. З точки зору документального матеріалу подібні 

видання є достатньо сумнівними, втім слід звернути увагу на методи побудови 

загального наративу та епізоди описані у таких публікаціях. Вони створюють 

загальне тло і контекст у якому працювала державна машина стосовно 

активностей іноземних розвідувальних служб на території СРСР. 

Варто окремо зупинитися на аналізі польської історіографії 

соціалістичного періоду, від завершення Другої світової війни до 1990 року. 

Польські історики цього періоду загалом будували свій наратив на 

викривальницькій методиці інтерпретації міжвоєнної історії Польщі. З огляду 

на життя в соціалістичному таборі, місцева історіографія радше показувала 

надмірну войовничість стосовно УСРР та СРСР загалом з боку Польської 

держави. Разом з тим, в цей період відбувається видання цілого ряду збірників 
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документів та монографій міжвоєнної історії Польщі, міжнародних стосунків
40

 

того періоду, що дають добру основу для інтерпретацій та глибшого 

самостійного аналізу обставин та подій того періоду. Про розвідувальну 

активність загалом не писали або згадували лише фрагментарно, частіше, 

звісно, у негативній конотації
41

. 

Сучасна польська історіографія, від початку 1990-х років, коли почався 

процес відкриття раніше засекречених військових архівів, надзвичайно плідно 

опрацювала тематику діяльності польських спецслужб міжвоєнного періоду. 

Відзначу, що дослідження є абсолютно репрезентативними та розмаїтими 

географічно, польські дослідники останніми роками піднімають різні аспекти 

функціонування розвідки. 

Одним з перших дослідників цієї тематики в Польщі був вчений Андей 

Пеплонський. Він один з перших комплексно охарактеризував наявні у 

польських архівах матеріали військової розвідки – Відділу ІІ ГШ. Слід 

відзначити його неабиякий доробок саме у частині залучення великої кількості 

нових архівних документів до наукового обігу
42

. Одна з його перших та 

найвідоміших монографій присвячена діяльності польської розвідки на 

території СРСР протягом всього міжвоєнного періоду. Автор не надто вдається 

до аналізу архівних матеріалів, часто вони виглядають як звичайний 

хронологічний виклад відповідних документів, структурований у окремі 

розділи. Дослідник не застосовував порівняльно-історичний метод та 

верифікацію наведених джерел. 
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Однією з найбільш знакових праць стосовно діяльності польської розвідки 

в УСРР є робота Кшиштофа Данелевича про діяльність Експозитури 5 у 

Львові
43
. Це був підрозділ Відділу ІІ ГШ, який ціле направлено займався 

напрямком УСРР, тобто там концентрувався основний масив інформації. 

Вказана праця дещо схожа у своїх методологічних підходах до стилю роботи 

Пеплонського. Автор використовує велику кількість архівного матеріалу, 

майстерно аналізує, але без додаткового залучення супутніх джерел. Основне 

джерело книги – Військовий архів Польщі у Рембертові. Дослідник не 

послуговується матеріалами інших установ чи, принаймні, історіографічним 

доробком колег. Втім, праця містить цінний документальний матеріал. Адже 

автор, послуговується, власне, лише ним. З його роботи можна опосередковано 

проаналізувати оригінальні матеріали польського архіву. 

Одна із примітних праць подібного типу у польській історіографії – 

робота Анджея Мисюка
44
. Варто відзначити, що дослідник, активно 

використовуючи архівний матеріал того ж військового архіву у Рембертові, 

залучає і системний аналіз документів, верифікуючи їх з матеріалами, 

наприклад, Міністерства закордонних справ, тощо. 

Дослідник Ян Бруский здійснив широкий якісний крок у розробці 

тематики міждержавних стосунків Польщі та УСРР у першій половині 1920-х 

років
45
. Автор ґрунтовно аналізує всі аспекти взаємодії та співжиття двох 

країни, особливо концентруючи увагу на дипломатичних стосунках та 

розвідувальній діяльності обох сторін, що стала важливим фактором у 

зовнішній політиці міжвоєнного часу. Зазначу, що автор активно користується 

не лише військовим архівом, але й архівом МЗС, українськими архівними 

установами та історіографією. Таким чином, автор показує комплекс 

різносторонніх факторів, що складаються у єдину систему міжнародних 

стосунків. 
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Історик Войцех Скура зосередив свої дослідження на діяльності польських 

спецслужб у напрямку Німеччини та вільного міста Гданськ. Разом з тим він 

має кілька праць присвячених непростим взаємостосункам Військового та 

Міністерства закордонних справ
46
. Дослідник показує точки дотику та 

конфліктів двох відомств, адже вони знаходилися завжди у безпосередньому 

контакті та доповнювали один одного. 

В останнє десятиліття в польській історіографії стався певний сплеск 

інтересу до тематики розвідувальних служб, а саме Відділу ІІ. Це призвело до 

появи значної кількості публікації різної тематики. У 2010 році був 

опублікований перший том щорічника під редакцією Тадеуша Дубіцького, 

який присвячений виключно діяльності військової розвідки та контррозвідки у 

Другій Речі Посполитій
47
. Видання є збірником статей, як відомих дослідників 

теми, так і початківців. 

Окрім щорічника, у Польщі публікуються окремі збірники статей 

тематичного характеру, присвячені тим чи іншим аспектам розвідувальної 

діяльності
48

. 

Сучасна українська історіографія у даній тематиці здебільшого 

зосереджена на детальному аналізі та критиці джерел власних архівів. 

Проблема дослідження загалом полягає у відсутності порівняння даних, що 

продукувалися польською розвідкою та співставлення їх із інформацією про ті 

ж події з опонуючої сторони, тобто радянських спецслужб. Сучасна західна 

історіографія здебільшого відображає дану проблематику у глобальніших 

наукових концепціях подій міжвоєнної Східної Європи та континенту загалом. 
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Розділ 2. Організаційна структура польських розвідувальних органів в УСРР 

(1921-1932) 

 

2.1. Становлення та організація розвідувальної мережі до 1926 р. 

Підписання Ризького мирного договору 1921 року стало рубіжною датою у 

функціонуванні розвідувальних органів Польщі. Вони мали переформатуватися 

для діяльності у мирний час, одночасно зберігаючи свій наступальний 

потенціал, в умовах постійної «холодної війни» із Радянським Союзом. 

Україна ставала стратегічною зоною протистояння польських та радянських 

спецслужб. За словами Александра Смолінського, радянська Україна 

розглядалася, «як величезний гарнізон Червоної армії, житниця цілого 

Радянського Союзу, а також, як територія, значення якої постійно зростало з 

огляду на розбудову важкої промисловості та енергетики»
49

. 

По завершенню радянсько-польської війни розпочався масштабний процес 

демобілізації польського війська, зміни штатних структур та перебудови 

управління. Цей процес відбувався протягом всього 1921 р., хоча формально 

завершився переходом Міністерства військових справ на структуру мирного 

часу у серпні 1921 року
50

. 

Протягом радянсько-польської війни функцію основного розвідувального 

органу поляків на території України виконував ІІ відділ командування 6 армії. 

Це штатна організаційна військова структура при командуванні кожної армії, 

котра займалась розвідкою, контррозвідкою та диверсійною діяльністю. Після 

проголошення миру всі ІІ відділи армій Війська Польського були 

реорганізовані в експозитури ІІ відділу Верховного Командування польського 
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війська
51
. Експозитури були створені з метою ведення розвідувальної 

діяльності у мирний час на території іншої держави та у прикордонній зоні
52

. 

У межах масштабної реорганізації структур воєнного часу, 1 червня 1921 

року перестав існувати ІІ відділ 6 армії. На його основі створено Експозитуру 

№ 5 ІІ відділу Верховного командування у Львові
53
. Керівником цієї структури 

був призначений майор Казімєж Флорек
54
. Головне завдання Експозитури 

протягом всього часу її існування полягало у веденні розвідки на території 

Української соціалістичної радянської республіки (далі – УСРР). 

Експозитура №5 стала частиною великого, складного та постійно 

еволюціонуючого, протягом міжвоєнного часу, механізму зовнішньої розвідки 

Польщі. Починаючи від 1921 р., коли цей механізм почав перебудовуватись на 

функціонування у мирний час і закінчуючи зникненням польської державності 

у вересні 1939 р., система зовнішньої розвідки, як військової, так і політичної 

пережила кілька великих і достатньо кардинальних трансформацій. Причини 

цьому були різні – подекуди зовнішні виклики, в іншому випадку – 

внутрішньополітичні процеси. Таким чином, починаючи від загального до 

конкретного, опишемо загальну систему розвідки міжвоєнної Польщі. 

Міністр військових справ генерал Казимир Соснковський 22 червня 1921 

року видав наказ, який регулював організацію військових інформаційних 

служб у мирний час
55
. Цим документом вся інформаційно-розвідувальна 

система залишалась сконцентрованою у ІІ відділі Генерального штабу війська 

польського. Менша частина інформаційно-розвідувальних обов’язків у цій 

системі залишалась іншим силовим структурам, таким як Незалежний реферат 

інформаційний (SRI), штабів корпусів (DOK), державної поліції, а з 1924 р. – 

                                                           
51

 ГДА СБУ. Ф. 13, Спр. 205. Арк. 2. 
52

 ГДА СЗРУ. Ф 1. Оп. 2. Спр. 10324. Арк. 404-405. 
53

 ГДА СБУ. Ф. 13, Спр. 205. Арк. 2. 
54

 Pepłoński, А. (1996). Wywiad Polski na ZSRR 1921-1939…, 29. 
55

 Wszendyrówny, A. (2012). Polskie działania socjalne przeciw ZSRR w dwudziestoleciu 

międzywojennym. Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Związku 

Radzieckiego w okresie międzywojennym, 176. 



36 
 

Корпусу прикордонної охорони (KOP).
56

 Наступного дня, 23 червня 1921 року, 

з’явилось розпорядження виконуючого обов’язки начальника Генерального 

Штабу Владислава Сікорського, яким регулювалися обов’язки та перша 

організаційна структура ІІ Відділу Генерального Штабу у мирний час. 

До основних завдань ІІ Відділу належали: 1) організація інформаційного 

апарату, навчання персоналу; 2) керування та контроль за існуючим апаратом 

розвідки; 3) централізований збір інформації, аналіз, підготовка аналітичних 

матеріалів; 4) вивчення нових методів, засобів та теоретичних знань служб 

інформаційних поряд із опрацюванням нових технік діяльності; 5) підготовка 

планів швидкого переходу інформаційної служби з мирного часу діяльності на 

воєнний; 6) керування діяльністю розвідки в тилу противника
57

. 

Завдання ІІ відділу Генштабу війська Польського також повно і лаконічно 

були сформульовані у аналітичній довідці німецького абверу. Агентам 

іноземного відділу ДПУ вдалось викрасти документ, він був поширений у 

перекладі російською мовою серед керівництва спецслужби. Отже, за 

німецькою інформацією «Другий відділ Генерального Штабу… має перед 

собою завдання збирати найбільш повні та найбільш точні свідчення про ті 

сфери життя іноземних держав, котрі мають значення з військової точки зору, 

для розуміння та оцінки їхнього військово-політичного становища, організації, 

сил та засобів, місцевості, а також і їх морального та матеріального становища; 

так, як ті основні свідчення, які Генеральний штаб збирає та вивчає, являються 

фактором, який визначає рішення та здійснення заходів, спрямованих на 

організацію оборони та безпеки кордонів. 

Виконання цих завдань потребують особливих установ та особливих 

органів, які, працюючи виколючно з метою військової оборони держави, 

отримують, збирають та приводять до ладу потрібні Генеральному Штабу 

свідчення
58
». 
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Фактично новостворена структура акумулювала в собі, окрім властиво 

військової, також і політичну розвідку та контррозвідку. У зв’язку з цим, не 

дивлячись на вагомі успіхи у міжвоєнний період, відомство постійно 

переживало штатні трансформації у пошуках оптимальної, неперевантаженої 

обов’язками організаційної структури. Весь час свого існування «двуйку» 

супроводжуватиме хронічна нестача фінансування та серйозні професійні 

виклики не менш професійних та агресивних сусідів, як на сході, так і на 

заході. 

Процес творення основ нової організації Генерального Штабу у мирний 

час був затверджений розпорядженням міністра військових справ Казимира 

Соснковського від 10 серпня 1921 р
59
. Організаційна структура ІІ відділу 

відтепер набула такого вигляду: 

1. Начальник ІІ Відділу; 

2. Заступник; 

3. Відділ І Організаційний: 

Реферат організаційний 

Реферат персональний 

Реферат вишколу 

Реферат фінансовий 

Реферат іноземної преси 

Реферат власних шифрів 

4. Відділ ІІ Інформаційний 

Реферат Східний (А) (СРСР, Туреччина, Іран, Індія, Китай, Японія, Америка);  

Реферат Західний (В) (Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Швейцарія, 

Іспанія); 

Реферат Північний (C) (скандинавські держави, країни Балтії, Велика 

Британія); 

Реферат Південний (D) (Австрія, Чехословаччина, Угорщина, Болгарія, 
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Румунія); 

Реферат Статистичний; 

Реферат національностей (входили підреферати – німецький, єврейський, 

український, білоруський, литовський, татарський, російський та чеський); 

5. Відділ ІІІ Розвідувальний 

Реферат «А» Техніки розвідки (підреферат А1 – розвідки диверсійної, А2 – 

розвідки спеціальної (хімічної), А3 – технічної підтримки розвідки (хімічна 

лабораторія, бюро фотографії, паспортне бюро); 

Реферат «В» Центральна агентура; 

Реферат «С» Контррозвідка; 

Реферат «D» Радіорозвідка, зарубіжні шифри; 

6. Adiutantura; 

7. Канцелярія Відділу ІІ; 

8. Експозитури Відділу ІІ Генерального Штабу №1-6 у Вільно, Варшаві, 

Познані, Кракові, Львові та Бресті над Бугом; 

9. Військові осередки (пляцувки) дипломатичні за кордоном
60

. 

Не дивлячись на таку розгалужену та громіздку, на перший погляд, 

систему центральний апарат Відділу ІІ Генерального Штабу обслуговувало 

всього 64 офіцери, 12 підофіцерів, 1 хорунжий та 20 урядників. 

Відділ І Організаційний займався формуванням та функціонуванням 

інформаційних служб, створенням та ліквідацією внутрішніх та закордонних 

комірок розвідки, забезпечення їх особовим складом, підготовка інформаційної 

служби на випадок війни. Також до обов’язків цього відділу відносилось 

ведення бюджету всього Відділу ІІ ГШ, вивчення та аналіз іноземної преси та 

видавництв, тобто «біла розвідка», а акож опрацювання власних шифрів. 

Відділ також мав організовувати інформаційно-розвідувальні курси та курси 

радіорозвідки, провадив викладання у військових школах та цивільних органах 

безпеки Польщі. 
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Відділ ІІ Інформаційний був таким собі інформаційно-аналітичним 

осердям всього механізму розвідки. Тут займалися реєстраційною роботою, 

аналітичною та опікувався справами національностей. Основна частина 

діяльності прямо залежала від розвідки (Відділ ІІІ). Саме тут відбувалися збір, 

опрацювання, аналітика та оцінка достовірності матеріалів, котрі надходили 

від ІІІ відділу. Також цей підрозділ опрацьовував інформацію від Експозитур 

Відділу ІІ ГШ, інформаційних відділів DOK I-IX, військових аташатів, 

розвідувальних постів, від різних військових та цивільних інституцій, 

громадських організацій, від приватних осіб та іноземної преси. З огляду на 

величезний об’єм матеріалу, з яким працювали у відділі, наприкінці 1920-х 

років він був реорганізований, обов’язки були розділені між кількома 

підрозділами. Не менш важливим аспектом діяльності відділу були справи 

меншин, котрі становили ледве не половину населення новоствореної держави 

та мали істотне значення для внутрішньої ситуації та були важливим чинником 

у зовнішніх справах Польської держави. 

Провідну роль, за означенням, у всій організації відігравав Відділ ІІІ 

Розвідка. Головним завданням відділу була організація розвідки у сусідніх із 

Польщею країнах і забезпечення контррозвідки. У початковому вигляді, за 

новою структурою 1921 р., відділ складався із чотирьох рефератів, котрі мали 

підреферати на специфіці яких потрібно зупинитися детальніше. 

До складу реферату А (техніка розвідки) входили три підрозділи. 

Підреферат А-1 займався диверсійною розвідкою, керівництвом диверсійних 

акцій, виявлення та розвідка військових об’єктів сусідніх держав, в основному 

на території Радянського Союзу. Завдання цього підрозділу полягало у 

створенні диверсійних груп всередині країни та за її межами. Зважаючи на 

специфіку роботи у підрефераті А1 була певна кількість постійних службовців, 

але основну частину складали позаштатні конфіденційні працівники. 

Підреферат А2 займався хімічною розвідкою. У міжвоєнний період 

застосування хімічних речовин у військових цілях розвивалось бурхливими 

темпами, зарекомендувавши себе на полях Першої світової війни. Польща 
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намагалась не відставати від потужних сусідів-потенційних ворогів. Поряд із 

власними розробками та виробництвом широко практикувався промисловий 

(хімічний) шпіонаж
61
, яким зокрема і займався підреферат А2. Підрозділ 

фокусував свою діяльність на Німеччині, Франції, СРСР та Сполучених 

Штатах Америки, але також і в інших країнах. На початку 1920-х років, з часу 

створення підреферату, його співробітники були не надто активними за 

межами Польщі. Зазвичай вони займалися виключно технічною лабораторною 

роботою. Основними напрямками діяльності також було досліди та 

виробництво отруйних газів, отрут та вибухових речовин. Напрацювання 

підреферату використовувались іншими підрозділами у диверсіних акціях за 

кордоном. Відповідними завданнями займалась спеціальна лабораторія, котра 

від початку 1923 року діяла у структурі Інституту вивчення військової хімії. 

Підреферат А3 займася технічним забезпеченням розвідувальної 

діяльності. До його складу входили: бюро фотографії, паспортне бюро, склад 

майнового забезпечення. Таким чином працівники підреферату повністю 

відповідали за формальну сторону легалізації агентів за кордоном, вони 

готували належні підставні документи, забезпечували військовим чи цивільним 

одягом.
62

 

Провідну роль у всьому відділі ІІІ відігравала Центральна Агентура 

(Реферат «В»). Це був основний інструмент глибокої розвідки за кордоном. 

Такий поділ був впроваджений практично одразу із першим повоєнним 

реформуванням Відділу ІІ ГШ. Розвідка за кордоном була умовно поділена на 

ближню та глибоку. Ближня розвідка – до 250 км від кордону з Польщею, якщо 

це сусідня держава, глибока розвідка – відповідно, все, що далі цієї умовної 

межі. Завдання ближньої розвідки були покладені на Експозитури та допоміжні 

сили у прикордонних воєводствах, як то KOP, державна поліція, політична 
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поліція
63
, адміністративні органи тощо. Про специфіку та обов’язки ближньо 

розвідки йтиметься далі. Завдання ж глибокої розвідки полягали у отриманні 

комплексної інформації про військові сили потенційного противника, 

економічну потугу, особливості внутрішньополітичної ситуації, політичної 

системи, уразливі місця. До завдань глибокої розвідки також відносились 

функції з налагодження співпраці та обмін контактами з розвідками інших 

держав, вербування агентів та забезпечення їх інформацією, підготовка агентів 

та інформаторів, контроль та координація розвідувальних пунктів
64
. Станом на 

1922 рік Реферат «В» складався із семи підрефератів: вербування агентури, 

спеціальної розвідки, організаційний, «Схід» (СРСР, Литва), «Захід» 

(Німеччина), «Північ» (Латвія, Естонія), «Південь» (Австрія, Чехословаччина, 

Угорщина). Окремо до складу Реферат «В» входила канцелярія, каса, та два 

фото бюро. Майже одразу, після формування нової моделі та штатного 

розпису, Реферат «В1» зазнав деяких структурних змін. Чотири «географічні» 

підреферати оптимізували до двох – «Схід» (В1) та «Захід» (В2) та канцелярія, 

каса, фото бюро. Відтак підреферат «В1» провадив діяльність на територію 

СРСР, Литви, Чехословаччини та Австрії (до 1923 року). Підреферат «В2» 

відповідав за Німеччину
65

. 

Відповідно до нового територіального розподілу територія СРСР, котра 

входила у поле діяльності підреферату В1, була поділена на шість округів-

центрів розвідувальних пунктів: 1) Москва, 2) Харків, 3) Тифліс, 4) 

Новоніколаєвськ, 5) Оренбург; 6) Ташкент. Анджей Пеплонський зазначає, що 

за кожен округ відовідав головний розвідувальний пост, котрий, у свою чергу, 

поділявся на менші структурні одиниці, при потребі. Округ позначав лише 

територію з якої пост мав збирати інформацію, інша організацйна діяльність 

всередині округу не регулювалася. У деяких випадках розвідувальний пост міг 
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брати участь у розвідувальних акціях на території сусіднього округу, з метою 

підтримки своїх колег
66

. 

У 1923 році штат ІІ Відділу ГШ нараховував 58 офіцерів. Цього ж року 

відбулися незначні зміни у структурі І відділення Організаційного. Тут було 

трансформовано систему Рефератів, їх залишилось п’ять одиниць: Реферат А – 

Організаційний, В – Іноземної преси, С – Особового складу, D – власних 

шифрів, Е – адміністративно-бюджетний. Того ж року почалось значне 

переосмислення та глибокий аналіз діяльності Реферату В з ІІІ відділення 

розвідки, котрий займався глибокою розвідувальною діяльністю, під 

кервництвом капітана Мечислава Братковського
67
. Саме життя вимагало 

конструктивних змін у даному полі, адже служба зіткнулась із рядом 

організаційних проблем. Велика проблема у сфері глибокої розвідки 

проявилась вже у перші роки функціонування Реферату В – було виявлено на 

багатьох прикладах, що агенти, котрі вербувались на території Польщі і мали 

проводити свою діяльність у глибокому тилу потенційних ворогів були занадто 

малопридатними
68
, їх часто розсекречували, вони мали ускладнену 

комунікацію, ставали легкою здобиччю для контррозвідок відповідних 

опонентів. Найліпше ці люди пасували до розвідки ближньої, сфери 

оперування Експозитур. У прикордонній зоні та прилеглих до неї територій, 

вони мали набагато більше шансів на успіх, зважаючи на об’єктивні фактори. 

Таким чином, співробітники Реферату В прийшли до висновку про 

використання у цілях глибокої розвідки, особливо на території, Радянського 

Союзу лише місцевий контингент. Такий підхід, звичайно, породжував велику 

кількість супутніх витрат, проблем та ризиків, але мав більше шансів для 

успіху. Виникло питання про недоцільність вишколу агентів з місцевого 

населення для закордонних постів, котрий здійснювався на території Польщі. 
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Було прийняте рішення про ліквідацію підрефератів В1 та В2, співробітників 

перевести до реферату С Контррозвідка
69

. 

В результаті змін 1924-1925 років Реферат В Центральна агентура був 

офіцйно перейменований у Реферат В Офензива у складі двох підрефератів: 

«Схід» та «Захід». Таким чином керівництво ІІ Відділу чітко визначило 

стратегічні та геополітичні інтереси Польщі, через свою структуру глибокої 

розвідки визначивши двох найвірогідніших та найсильніших ворогів – 

Радянський Союз та Німеччину. У новій системі контроль за країнами Балтії 

залишався в руках підреферату «Схід», країни південної Європи – підреферат 

«Захід». У Рефераті В, окрім начальника працювало шість офіцерів – по троє у 

кожному підрефераті. Система роботи і розподілу обов'язків у кожному 

підрефераті були приблизно однаковими. Один офіцер здійснював загальне 

керівництво, забезпечував діяльність глибокої та ближньої розвідки, надавав 

інструкції для розвідувальних постів. Другий офіцер займався організаційною 

роботою, котра полягала у розбудові розвідувальної мережі, пошуку нових 

джерел інформації, поділом завдань та координації співпраці постів. Третій 

офіцер займався збором інформації, добором агентів та мереж, вирішував 

поточні справи підреферату, займався внутрішньою та зовнішньою 

кореспонденцією. Керівникові Реферату В також підпорядковувалися Головна 

Канцелярія, каса та фотографічне бюро
70
. У межах внутрішньо реорганізції 

1924-1925 років у ІІІ відділенні розвідки було створено Реферат планування 

диверсій, Реферат забезпечення військової таємниці (Контррозвідка), реферат 

шифрів загальних і служба підслухова, Реферат служби технічної. Того ж 1925 

року Відділ ІІ Генерального Штабу поповнився новим окремим рефератом 

Ліги Націй, котрий перебрав на себе функції військового бюро Ліги Націй при 

Генеральному Штабі ВП. В одній з аналітичних записок німецького абверу про 
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діяльність польської розвідки зазначалася кількість штатних співробітників 

Відділу ІІ ГШ у 1924 році у кількості лише 44 офіцерів
71

.  

Таким чином, Відділ ІІ Генерального Штабу з мінімальними структурними 

змінами проіснував від свого заснування у 1921 році до осені 1926 року, коли в 

результаті травневого перевороту до влади повернувся Юзеф Пілсудський і 

зовнішня політика держави стала набагато активнішою. Відділ ІІ відігравав 

одну із провідних ролей у цій грі. Саме тому його структура вперше зазнала 

системних змін. 

Безпосередню практичну роботу з ведення розвідувальної діяльності на 

місцях здійснювали Експозитури ІІ Відділу. Кожна з Експозитур відповідала за 

конкретну ділянку польського кордону з сусідніми державами та мала 

оперувати на їній території. Відповідно до потенційного рівня небезпеки 

сусідів, зазвичай, Експозитури отримували відповідне фінансування, кадрове 

та матеріальне забезпечення. Структура розподілу Експозитур за додатком до 

Загальної інструкції для служби Відділу ІІ від 12 серпня 1921 р. була 

наступною (цитування географічних назв згідно з оригіналом): 

1. Експозитура І. Штаб – м. Вільно. Зона відповідальності – Латвія, 

Литва, Росія. Штат офіцерів – 4 особи, штат офіцерів на офіцерських посадах – 

3; 

2. Експозитура II (Гданськ). Зона відповідальності – Німеччина, вільне 

місто Гданськ, Східна Прусія. Штат офіцерів – 4 особи, штат офіцерів на 

офіцерських посадах – 2; 

3. Експозитура III (Познань). Зона відповідальності – Німеччина. Штат 

офіцерів – 3 особи, штат офіцерів на офіцерських посадах – 2; 

4. Експозитура IV (Краків). Зона відповідальності – Чехословаччина, 

Німеччина, Австрія. Штат офіцерів – 4 особи, штат офіцерів на офіцерських 

посадах – 3; 

5. Експозитура V (Львів). Зона відповідальності – Україна. Штат 

офіцерів – 4 особи, штат офіцерів на офіцерських посадах – 3; 
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6. Експозитура VI (Брест над Бугом). Зона відповідальності – Росія та 

Білорусь. Штат офіцерів – 3 особи, штат офіцерів на офіцерських посадах – 2
72

. 

Таким чином, польське командування вбачало в УСРР окремий 

відповідальний геополітичний фактор. Примітно, що польська сторона чітко 

розділяла, нібито єдину структуру СРСР, відповідно до національних 

республік, як то Україну, Білорусь та Росію. 

За час існування Експозитури суттєво змінювались територіальні межі 

відповідальності цієї структури. Радянська контррозвідка фіксувала, що на 

початковому етапі Експозитура №5 займалась як глибокою, так і ближньою 

розвідкою по всій території Радянської України, навіть виходячи за її межі 

вглиб СРСР. З 1923 року підрозділ займався лише ближньою розвідкою – до 

250 км від польсько-радянського кордону, з метою зосередження ресурсів та 

детального вивчення даної території. 

Відповідно до першої організаційної структури від 04.06.1921 року, 

змальованої начальником Експозитура №5 майором Кизимиром Флореком, 

організація поділялась на три відділи: 

1. І Організаційний відділ; 

2. ІІ Обліковий відділ; 

3. ІІІ відділ: реферат А – загальний, реферат В – іноземний шпіонаж 

(контррозвідка)
73

. 

Найбільш розгалужену ссистему мав І відділ. Він, у свою чергу, поділявся 

на: 

1. Реферат Організаційний. Завдання реферату полягали у організації 

розвідувальної мережі та диверсійній діяльності на окресленій території, 

організація розвідувальних постів та керування їхньою діяльністю, надання 

інструкцій для розвідувальних постів та зафронтових організацій, організація 

штабної розвідки, організація розвідки за допомогою якомога більшої кількості 
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інституцій військових та цивільних у прикордонні, збір інформації про 

потенційного ворога у пунктах прикордонного пропуску громадян тощо; 

2. Реферат Персональний (кадрів). Відповідав за ведення документації та 

збір інформації на всіх офіцерів та працівників Експозитури. Також заводив 

справи на осіб, які обмінювалися. Займався веденням всієї поточної кадрової 

документації (рапорти, відрядження, звільнення, відпустки, чергові звання і т. 

д.); 

3. Реферат Технічний. Займався технічною підтримкою працівників. До 

реферату належали: паспортне бюро, бюро фотографії, ведення таємної 

кореспонденції, склади зброї, вибухових матеріалів та цивільного одягу; 

4. Розвідувальна агентура. Цьому відділенню належала одна з 

найважливіших ролей – провадження інформації про всіх секретних 

співробітників, які працювали з Експозитурою. Координація розвідувальної 

мережі у зоні відповідальності Експозитури, вербування інформаторів, вишкіл, 

доукомплектування розвідувальних постів, розквартирування, повне 

забезпечення, в тому числі закордонних кур’єрів; 

5. Канцелярія. Відповідала за кореспонденцію, також вела архів та книгу 

розпоряджень; 

6. Комісія Господарська. Структура, відповідальна за господарську 

частину організації роботи Експозитури. 

Відділ ІІ Обліковий займався аналізом добутої інформації. 

Особливі функції та значення мав Третій відділ Експозитури, оскільки в 

його складі функціонував Партизансько-Повстанський Штаб Юрія 

Тютюнника
74
. На діяльності цього підрозділу ми зупинимось згодом. Реферат 

В цього відділу займався пошуком необхідної керівництву інформації з усього 

спектру діяльності Експозитури. Також супроводжував кримінальні судові 

справи по статті «шпіонаж». Займався розробкою власної агентурної мережі, 
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зосередженої на веденні, в основному, подвійних агентів та координував дії 

Експозитури з Незалежним інформаційним Рефератом (SRI)
75

. 

Вищевказана початкова структура Експозитури 5 була тимчасовою, вона 

формувалась виходячи із місцевої специфіки та відсутності досвіду 

командування у наагодженні праці в мирний період. Решта територіальних 

Експозитур також створювались не за єдиним зразком, а виходячи із бачення 

власного командування та місцевої обстановки. Виходячи з цього, вже за 

кілька місяців, військове міністерство прийняло рішення уніфікувати роботу 

всього ІІ відділу Генерального Штабу та його осередків, зосереджених на 

роботі у прикордонних регіонах. Таким чином, 12 серпня 1921 року військовий 

міністр К. Сосновський видає за власним підписом «Загальну інструкцію для 

служби Відділу ІІ Генерального Штабу». Цей документ віднині регулював всі 

сфери повноважень та можливостей головного розвідувального органу Польщі, 

визначав межі повноважень, організаційну структуру, штат та інші області 

діяльності. У вступній частині документу визначались головні цілі діяльності 

Відділу ІІ: 

 Чіткий розподіл розвідувальних функцій, особливо з Міністерством 

внутрішніх справ. Залишити останньому функції політичної контррозвідки, 

натомість виокремлення військової розвідки на території інших держав у 

самостійну структуру; 

 Централізації розвідувально-інформаційної діяльності та незалежність 

цієї структури від можливого пресингу з огляду на мінливість політичної 

кон’юктури; 

 Створення апарату із завданням ретельно пильнувати належне 

виховання майбутнього поповнення для розвідувальних органів
76

. 

Згідно з Інструкцією, Експозитури повинні були займатися іноземною 

розвідкою. Вони відповідали за визначену територію, опрацьовували 

інформаційні матеріали та здійснювали загальний моніторинг збройних сил 
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інших країн, які належали до зони відповідальності окремої Експозитури. Їхнє 

розміщення залежало від поставлених завдань та затверджувалось наказом 

міністра військових справ на підставі запропонованих Відділом ІІ планів. 

Відповідно до означеної Інструкції коректувалась також ієрархія 

підпорядкування в системі Відділу ІІ. Загалом, кожна Експозитура мала 

підпорядкування у різних сферах чотирьом окремим структурам
77

. 

Безпосереднє керівництво діяльністю Експозитури здійснював начальник 

Відділу ІІ Генерального Штабу. 

Друга сфера впливу – інспекторат окремої армії. Експозитури 

функціонували у щільній взаємодії з інспекторатами армій, які мали право 

постановки розвідувальних завдань Експозитурам та часто користувались 

добутою інформацією. Інспекторатам, за вимогою, надавались інформація 

окремих проваджень, необхідних для оперативної роботи інспекторату. 

Особовий склад Експозитури міг також залучатися розпорядженням 

інспекторату до військових навчань
78
. З метою підтримання щільного контакту 

при Штабі Інспекторату існувала посада офіцера, який відповідав за 

комунікацію з місцевою Експозитурою та орієнтувався у справах розвідки. 

Його основні функції полягали у підтримці безпосереднього контакту між 

Інспекторатом Армії і його працівниками та Експозитурою Відділу ІІ та її 

працівниками. Він мав опрацьовувати розвідувальну інформацію та надавати її 

власному командування, а також здійснювати загальну координацію між 

Інспекторатом Армії та Відділом ІІ, зокрема і з Експозитурою
79

. 

Третій важіль впливу – командуючий відповідним корпусним округом. 

Сфера його можливостей обмежувалась розробкою та виконанням плану по 

розшуку свідчень по прикриттю до моменту приходу у визначену місцевість 

певних оперативних штабів. Тобто, це був сценарій військового часу, який на 

практиці у міжвоєнний період не застосовувався. 
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В останню чергу особовий склад Експозитури підпорядковувався 

комендантам гарнізонів з точки зору гарнізонно-дисциплінарної служби
80

. 

Всією розвідувальною роботою Експозитури з організаційної точки зору 

керував Організаційний І відділ. 

Зона відповідальності структури була поділена на три розвідувальні зони 

вглиб території УСРР: 

1-ша зона – ближня прикордонна розвідка. Починалась від польського 

кордону і простягалась до місця розташування перших радянських дивізій (від 

Славечни через Лугіни, Суху Волю, Ульху, Полонне, Гриців, 

Старокостянтинів, Нову Ушицю до Дністра); 

2-га зона – середня розвідка. Загалом ареал її діяльності обмежувався 

тилами радянських дивізій, частини яких були під наглядом першої зони 

(Городище, Коростишів, Лаховиці, Бердичів, Ступник, Янів, Браїлів до 

Дністра); 

3-я розвідувальна зона була полосою від межі другої зони на схід до 

перших резидентур Центру ІІ Відділу Генерального Штабу (дальня розвідка). 

Це була зона глибокої розвідки 5 Експозитури, вона розташовувалсь на лінії 

Дніпра і до Києва, у південно-східному напрямку через Таращу, Умань і далі 

на південь вздовж залізничної лінії Бірзула-Одеса. 

На вказаній території розвідувальну роботу Експозитура здійснювала за 

допомогою військових засобів – допити перебіжчиків, полонених, цивільного 

населення. Інформація також здобувалась за допомогою мережі розвідувальних 

постів, розвідників, шляхом постійного спостереження за етапними пунктами. 

Окремим джерелом інформації були резидентури ближньої та дальної розвідки 

на території СРСР. 

Протягом всього періоду існування Експозитури широко застосовувався 

метод отримання розвідувальних даних від перебіжчиків. Їхня кількість 

постійно коливалась в залежності від внутрішньої ситуації в СРСР. Крім того, 

поверталось бігіто поляків, евакуйованих під час війни. У 1921 році цей рух 
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набув значних розмірів. Згідно з даними 5 Експозитури, за даними радянських 

джерел, на пункт в Рівному щодня прибувало близько 2 тис. осіб з Радянського 

Союзу. Всі вони проходили політичну фільтрацію та санітарний карантин. 

Серед них працівники Експозитури виявляли випадкових інформаторів та 

щодня допитували 20-30 осіб
81

. 

Розвідувальні пости були організовані ще в жовтні 1920 року при ІІ Відділі 

командування 6 армії. В перші роки існування кількість та організаційна 

структура постів зазнавали змін. У червні 1921 року були врегульовані їхні 

завдання та функціонал. Відповідно до цього обіжника, розвідувальні пости: 

здійснювали спостереження за польською та радянською прикордонними 

зонами, займалися організацією розвідувальних резидентур, вербуванням 

агентури у зонах ближньої та середньої розвідки на території відповідальності 

Експозитури
82
. Найбільш цінна агентура передавалась у розробку центрального 

апарату ІІ Відділу
83

. 

На початках створення Експозитури, було заснвано два опорні пункти на 

кордоні через які мала здійснюватись практична діяльність – це були так звані 

розвідувальні Контрольні Пункти у Тарнополі та Дубно, створені, на думку 

польського дослідника, 16 травня 1921 р
84
. Він наголошує на очевидності 

недостачі такої кількості контрольних пунктів на кордоні, адже вони мали 

контролювати територію противника у межиріччі Дністра та Прип’яті, 

фактично всю Правобережну Україну. Проміжні пости були створені у 

Гусятині, Підволочиську, Ланівцях та Березні. Незаповненими залишилися 

важливі пункти – Шепетівка, Острог, Корець, Сарни, Коростень і вся територія 

на схід. Тобто, вся територія відповідальності Експозитури фактично 

залишалася без належного, навіть поверхневого, контролю. 

Ситуація, яка склалась, не могла сприяти ефективному виконанню 

покладених на розвідку функцій, тому вже 14 червня 1921 року Шеф 
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Експозитури майор Флорек подав до Генерального Штабу проект реорганізації 

Контрольних Пунктів, шляхом створення нових територіальних одиниць. 

Проект передбачав створення наступних Контрольних Пунктів: 

1. Контрольний пункт №1 у Копичинцях. Опорні пункти в Окопах, Скалі 

та Гусятині. Вони мали здійснювати нагляд за територією вздовж Дністра та 

Збруча, до Гусятина на півночі; 

2. Пункт №2 у Тарнополі з опорними пунктами в Сатанові, 

Підволочиську, Ланівцях. Територія відповідальності – від Гусятина до 

Ланівців; 

3. Пункт №3 у Кременці – опорні пункти в Шумську та Кунові. Терен 

відповідальності відповідно від Ланівців до Кунова; 

4. Пункт №4 у Рівному – опорні пункти в Острозі, Корці, Усті. 

Підконтрольна територія – від Кунова на півдні до Устя на півночі; 

5. Пункт №5 у Сарнах – опорні пункти у Тинному, Стрільську та Століні 

з відповідним районом відповідальності. 

Проект затвердили з незначними змінами та доопрацюваннями, лише із 

формальним закріпленням назви Розвідувальний пост (постерунок) замість 

Контрольного Пункту. Таким чином станом на 1 липня 1921 року загальний 

вигляд регіональної структури 5 Експозитури був наступним: 

 Пост №1 у Копичинцях охоплював територію на півночі – від кондону 

з пунктом №2, а на півдні межував лінією Дністра до кордону зони середньої 

розвідки, вглиб радянської території. Опорні пункти: №1 – Городок, №2 – 

Кам’янець-Подільський, №3 – Нова Ушиця, №4 – Жмеринка. 

 Пост №2 в Тарнополі у липні був на етапі організації. 

 Пост №3 в Кременці. На півночі межував з Постом №4, на півдні лінія 

проходила від Кременця через Чорний Острів у напрямку Проскурова і далі до 

східної межі зони середньої розвідки. Опорні пункти: №1 в Ляхівцях, №2 у 

Білогородці, №3 – Теофіполь, №4 – Старокостянтинів, №5 – Красилів, №6 у 

Любарі. 
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 Пост №4 у Рівному. На півночі межував з Постом №5, на півдні лінія 

розмежування проходила від Оженина через Миропіль до Чуднова. Опорні 

пукти розташовувались: №1 у Звягелі, №2 у Баранівці, №3 у Новому Заводі. 

 Пост №5 у Сарнах. Опорні пункти: №1 в Олевську, №2 у 

Білокоровичах, №3 у Коростені, №4 у Черняхові та №5 у Малині
85

. 

Це були не останні організаційні зміни, які відбулися у 1921 році з 

регіональною структурою Експозитури. Наприкінці липня – на початку серпня 

відбулась чергова реорганізація у вигляді зміни нумерації Постів. Отже, у 

серпні 1921 року Пости отримали нові номери: 

 Пост №1 у Сарнах, командир пор. Вацлав Бєлявський; 

 Пост №2 у Рівному, командир пор. Александр Маєвський; 

 Пост №3 у Кременці, командир пор. Станіслав Раткевіч; 

 Пост №4 у Тернополі, командир пор. Маріан Нагліцький; 

 Пост №5 у Копичинцях, командир пор. Станіслав Шолін
86

. 

Відповідно до вказівок ІІ Відділу Генерального Штабу розвідувальні пости 

мали значний обсяг завдань: забезпечення транзиту резидентури на схід та у 

зворотньому напрямку, самостійне здійснення розвідувальних функцій через 

визначених довірених осіб, фільтрація прибуваючих з-за кордону особливо 

підозрілих осіб, доставка до Експозитури у найкоротші терміни 

кореспонденції, преси, документів, військової літератури з радянської сторони. 

До цих основних завдань також додавались супутні функції такі, як 

запобігання радянської агітації серед прикордонного населення, моніторинг 

настроїв прикордонного населення, виявлення способів проникнення 

радянських агентів через польський кордон, пошук та виявлення осіб, 

запідозрених у антипольській агітації та передача їх поліції. Також резиденти 

повинні були виявляти ненадійний елемент серед населення, раніше залучений 

агітуючий радянські ідеї, а відтак – антипольські. Таких осіб мали передавати 
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місцевій владі. У обов’язки також входив загальний нагляд за настроями 

населення, реакцією на внутрішні або міжнародні події тощо. 

Виходячи із покладених на Пости обов’язків, вони мали тісно 

співпрацювати з представниками місцевих органів влади – передовсіч із 

чиновниками, поліцією та духівництвом. Офіцери розвідки також часто 

користувалися ще більш надійними джерелами інформації – місцевими 

інформаторами та прирученими контрабандистами. Більше того, окремий наказ 

зобов’язував місцеву та цивільну владу всіляко допомагати та забезпечувати 

потреби співробітникам розвідувальних Постів для ефективного виконання 

завдань і посадових обов’язків останніми. Разом з тим офіцерам розвідки 

заборонялось втручатися у діяльність цивільної чи військової влади лише у 

випадку неможливості виконання завдання без таких дій. 

Місцеві чиновники та військові були зобов’язані повідомляти працівників 

розвідки про випадки, які входили до сфери відповідальності Постів. Розвідка 

також була зацікавлена у діяльності на своїй території антибільшовицьких 

українських та російських організацій – вони були цінними інформантами, але 

разом з тим і джерелом постійної напруги, яке вимагало постійного контролю. 

Офіцери розвідки мали чітко контролювати та обмежувати при потребі їхню 

діяльність задля уникнення непорозумінь на міжнародному рівні. 

Для польської розвідки майже вся друга половина 1921 року стала 

періодом пошуку та втілення кращих моделей організаційної структури у 

мирний час. Саме тому, новий виток реорганізації не забарився – вона 

розпочалась восени 1921 року. Радянська розвідка на основі польських 

документів фіксувала появу Поста №6. Він був частиною організаційної 

структури Експозитури, створений у серпні-вересні 1921 року. Осідок 

знаходився у Стрию. Пост мав завдання забезпечувати розвідку Карпатської 

України, яка перебувала у складі міжвоєнної Чехословаччини. Цей пост мав 

резидентуру на прикордонному пункті у Ворохті
87
. Поява ще одної зони 

відповідальності відбулася внаслідок перенесення юрисдикції від Краківської 
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Експозитури до Львівської за відрізок чехословацького кордону. Ця ситуація 

створила достатньо суттєві проблеми для Експозитури та значно збільшила 

обсяг роботи. До цього часу зоною відповідальності був лише Радянський 

Союз, і навіть, у вужчому контексті, лише Українська СРР – умови праці, 

підготовка співробітників та багато інших нюансів здійснювались відповідно 

до умов потенційного противника. Тепер Експозитура зіткнулась зовсім з 

іншими умовами – починаючи від геополітичних і закінчуючи географічними. 

ІІІ відділ Експозитури, який керував діяльністю всіх п’яти Постів був не в 

змозі прийняти під управління ще одну структуру з іншою специфікою роботи. 

Таким чином, відбулась невелика структурна модифікація – ІІІ відділ 

залишався керувати Постами у Сарнах, Рівному, Кременці, Тарнополі та 

Копичинцях, а Пост №6 у Стрию управлявся І відділом Експозитури
88

. 

Протягом осені проводилась чергова реорганізація розвідувальних Постів, 

що і визначило їхню остаточну структуру, функціонал, дислокацію та кількість 

на кілька років вперед. Було чітко визначено межу ближньої розвідки: на 

півночі вона починалась від Овруча і йшла далі по лінії Овруч-Коростень. За 

відпрацювання 1 зони (ближня розвідка) залишалися відповідальними 

розвідувальні Пости через контроль прикордонної полоси та агентурну 

мережу. Зони другу та третю відпрацьовувала безпосередньо Експозитура за 

допомогою розташованих там розвідувальних та етапних пунктів, мережі 

резидентів. Питаннями інфраструктури середньої та дальної розвідки 

опікувався І відділ Експозитури. У жовтні проведена масштабніша 

реструктуризація – ліквідовано одразу три розвідувальні Пости, у Сарнах, 

Кременці та Копичинцях. Ліквідація осередків у Сарнах та Кременці була 

призначена на 20 жовтня 1921 р. Всі поточні справи були передані на Пост у 

Рівному. Осередок у Копичинцях завершив свою роботу 5 листопада, а всі свої 

справи передав до Тарнополя. Архіви, канцелярія, бухгалтерські книги здали 

до Експозитури, натомість рухомий інвентар, як то коней, підводи, друкарські 

машинки та інше майно, були передані до відповідних Постів. Співробітники 
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ліквідованих Постів були переведені до Експозитури у Львів. Керівниками 

Постів залишися: у Тарнополі – Маріан Нагліцький, у Рівному – Вацлав 

Бєлявський
89
. Припинив своє існування також ровідувальний пост №6 у 

Стрию
90
. Таке становище збереглося на чотири роки, до 1925, коли було 

створено розвідку КОП. 

Важливою частиною розвідувальної інфраструктури Експозитури, окрім 

розвідувальних постів, були етапи. Етапи або етапні пункти почали створювати 

в липні 1921 року з метою спостереження за умовами життя на радянській 

стороні, особливо за транспортними магістралями. У польській класифікації 

були віднесені до категорії розвідувальних доріг чи етапів. Тобто маршрути 

постійного руху резидентів Експозитури та Відділу ІІ ГШ. Початково було 

закладено чотири етапні дороги на схід. Кожна з них провадила від місця 

дислокації розвідувального Поста до його відповідника на межі 2 зони 

розвідки. Це були наступні дороги: 

 Дорога №1 Сарни-Малин і у зворотньому напрямку; 

 Дорога №2 Рівне-Бердичів і назад; 

 Дорога №3 Кременець-Літин і назад; 

 Дорога №4 Копичинці-Могилів і назад. 

Вздовж цих доріг розташовувались етапні пукти, у різний час їхня 

кількість коливалась. По регламенту, вони мали знаходитись на відстані одного 

для пішого ходу один від одного. Етапний пункт мав коменданта із 

обов’язками різнобічної допомоги агентурі, найчастіше це забезпечення 

житлом, укриттям, а також збір інформації серед місцевого населення
91

. 

Експозитура додатково забезпечувала функціонування двох спеціальних 

доріг. Дорога спеціальна №1 виходила із Поста №2 у Рівному до Збаража і від 

збаража через Красилів виходила до Хмільника, у зворотньому напрямку – від 

Хмільника через Стару Синяву, Старокостянтинів, Заслав виходила до 

Ланівців. Всього нараховувалось п’ять спеціальних доріг, вони функціонували 
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для вжитку агентів Експозитури та Відділу ІІ ГШ, які переважно мали завдання 

з глибокої розвідки. Дорога спеціальна №2 – маршрутом Малин-Київ, №3 

Бердичів-Київ, №4 Літин-Київ, №5 Могилів-Одеса
92

. 

Агенти на етапних пунктах вербувались із місцевого населення. 

Розвідувальні Пости, етапи та дороги спеціальні Експозитури 5 

доповнювалися розвідувальними осередками на радянській території. Вони 

займалися як збором розвідувальних даних, так і диверсійними акціями. Влітку 

1921 року мала дев’ять таких організацій: №1 у Шепетівці, №2 у Києві (з 

агентурою у Сквирі, Білій Церкві та Фастові), №3 у Полонному, №4 в Козятині, 

№5 у Хмільнику, №6 у Житомирі, №7 у Кишиневі, №8 у Бердичеві та №9 в 

Умані. 

Станом на перше вересня 1921 року у Експозитурі 5 працювало в штаті 

лише 28 офіцерів, враховуючи власне саму Експозитуру у Львові та п’ять 

розвідувальних Постів
93

. 

Протягом 1921-1924 рр. організаційна структура Експозитури 5 та всього 

Відділу ІІ ГШ зазнавала незначних змін. Разом з тим, вся інфраструктура 

прикордонної охорони Польщі потребувала докорінного реформування. У 1924 

р. вздовж східного кордону оперували три Експозитури Відділу ІІ ГШ, 

незалежний реферат інформаційний (SRI) та повітові команди державної 

поліції. Функція фізичного контролю та захисту кордону покладалася на 

державну поліцію, але вона об’єктивно не справлялася із поставленими 

завданнями. Лише протягом 1924 р. у прикордонній зоні здійснено 189 великих 

грабіжницьких та диверсійних нападів, а також 28 випадків саботажу
94

. 

Кілька резонансних нападів на кордоні викликали неабиякий суспільний 

розголос та публічне обурення слабким контролем кордону із найбільш 

вірогідним противником. Уряд змушений був реагувати. У серпні 1924 р. за 

участі президента Войцеховського відбулося засідання Ради Міністрів, де було 
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прийнято рішення про створення на східному кордоні спеціального 

воєнізованого корпусу прикордонної охорони (далі – КОП). 

Безпосереднім створенням КОП займалося Міністерство військових справ. 

Вже 12 вересня 1924 р. видано розпорядження про створення КОП, а 17 

вересня – інструкція про структуру організації. Отже, завдання, покладені на 

нову структуру були наступними: 

 Контроль за непорушністю прикордонних знаків; 

 Недопушення нелегального перетину кордону особами, 

неуповноваженими для цього; 

 Недопущення нелегального руху товарів через кордон; 

 Запобігання контрабанді товарів та валюти; 

 Співпраця з іншими прикордонними органами, відповідно до 

спеціальних приписів з метою забезпечення безпеки та запобігання шкоди для 

громадських інтересів; 

 Співпраця з військовими органами у питаннях оборони держави
95

. 

КОП формувався у системі бригад, які у свою чергу поділялися на 

батальони та ескадрони. Така система проіснувала до кінця існування КОП у 

1939 р. Перші три бригади були створені до кінця 1924 р.: 1 бригада – 

Волинська, 2 бригада – Новогрудська, 3 бригада – Віленська. Утворені бригади 

складалися із 10 батальонів та 10 ескадронів. Офіцери та рядові повинні були 

бути поляками, вміти читати і писати. Загалом, для формування перших трьох 

бригад із війська було виділено 305 офіцерів, 854 підофіцери та 7994 рядових. 

Командиром КОП призначено дивізійного генерала Генріка Мінкевича. 

На території відповідальності Експозитури 5 почала діяти 1 Волинська 

бригада КОП. Вона складалася з 2-го батальону «Березне», 3 батальону 

«Гоща», 4 батальону «Дедеркали», 3 ескадрону «Дедеркали», 4 ескадрону 

«Невіркув» та 5 ескадрону «Журно». Штаб бригади рощташувався у 
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Здолбунові, зона відповідальності – 280 км кордону та 30 км вглиб території
96

. 

Підрозділи КОП почали займати кордон у листопаді 1924 року. Польсько-

радянський кордон був повністю взятий під контроль 1 квітня 1925 року
97

. 

Поява КОП, окрім покращення якості контролю за кордоном, мала також 

уніфікувати і розвідувальну роботу у прикордонній полосі – ближню розвідку. 

Для здійснення цього завдання у кожному батальоні мав бути один офіцер 

розвідки. Потребуючи досвідчених офіцерів, керівництво КОП звернулося до 

профільних служб з проханням перевести кількох фахівців. Таким чином, на 

службі в розвідці КОП опинилися кілька колишніх співробітників Експозитури 

5: пор. Маріан Нагліцький, пор. Зенон Ліпінський та пор. Вітольд Козак. 

Намагаючись налагодити високий рівень підготовки офіцерів розвідки, 

керівництво КОП звернулося до ГШ з проханням провести інтенсивні курси 

підготовки за участю спеціалістів Відділу ІІ ГШ. Початок цих курсів був 

запланований на 15 січня 1925 р. у Варшаві. Потрібно було залучити для участі 

5 офіцерів та 15 поручників. Кандидати мали бути добровольцями, знати 

російську, литовську чи українську мови, мати досвід служби у органах 

розвідки чи у військовій жандармерії, мати добрі моральні якості та природну 

спостережливість. 

Курс підготовки пройшов успішно, співробітники Відділу ІІ викладали 

наступні теми: організація власної розвідувальної служби, організація розвідки 

в СРСР, міжнаціональні стосунки у східній Польщі (східних кресах), політична 

структура радянської держави, радянська національна політика у польському 

прикордонні, організація військ СРСР та Литви, організація державної поліції і 

адміністративної влади, техніка розвідки та контррозвідки. Окремо 

відпрацьовувалися технічні питання: шифрування, дешифрування, 

кореспонденція, фотографія, проведення диверсії і саботажу тощо. Подібні 

курси проводилися також у 1928-1930 рр. з новими офіцерами КОП. В рік 

організовувалося 2 курсів по 6 тижнів кожен. 
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Відповідно до затвердженого розпорядження міністра внутрішніх справ К. 

Ратайського від 3 лютого 1925 р., при штабі КОП створювався самостійний 

розвідувальний реферат. Керівником ста капітан Базиль Роговський. Додатково 

у штабах бригад і батальонів створено розвідувальні реферати, які займав 1 

офіцер у званні поручника чи підпоручника. Глибока розвідка повністю 

залишалась у віданні офіцерів Експозитури
98

. 

Розпорядження також регулювало систему підпорядкування розвідки 

КОП. Безпосереднє керівництво – це Департамент безпеки Міністерства 

внутрішніх справ, а також, у деяких питаннях, Відділ ІІ ГШ. Така схема 

підпорядкування зіграє злий жарт і значно вплине на ефективність роботи всієї 

системи ближньої розвідки Польщі на східному кордоні. 

До головних завдань розвідки КОП належали: 

 Здійснення розвідувальних функцій на терені службової 

відповідальності КОП; 

 Здійснення контролю за кприкордонними службами сусідніх держав; 

 Здійснення контррозвідки на терені службової відповідальності КОП; 

 Перешкоджання ворожій політичній діяльності на терені 

відповідальності КОП
99

. 

Натомість радянська розвідка виділяла ще кілька функцій, покладених на 

розвідку КОП: 

1. Ближня розвідка – прикордонна, протидиверсійна та політична; 

2. Ближня розвідка прикордонної охорони сусідньої держави; 

3. Боротьба зі шпіонажем у місці розташування КОП. 

4. Боротьба із підривною діяльністю на місцевості та у загонах КОП
100

. 

З 1929 року до завдань КОП входило: вивчення націоналістичного та 

суспільно-політичного рухів в прикордонній зоні; охорона військової таємниці 

в підрозділах КОП, а також боротьба із контрабандою. До того ці завдання 

виконували митні батальони. 
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На початку 1925 року продовжилося формування бригад КОП. На терені 

діяльності Експозитури 5 було створено ще дві бригади. Спочатку створили 4 

бригаду Подільську, вона складалася із 12 батальону «Скалат», 13 батальону 

«Копичинці», 14 батальону «Борщів», 12 ескадрону «Козлаки», 13 ескадрону 

«Чортків», 14 ескадрону «Заліщики». Бригада мала контролювати всю 

протяжність східного кордону у тернопільському воєводстві, довжиною 342 км 

та 30 км вглиб. Штаб бригади розташувався у Чорткові, командир – полковник 

В. Максимович-Рачинський. 

Наступна, 5 бригада КОП Поліська. До її складу входили: 15 батальон 

«Людвиково», 16 батальон «Сенкевичі», 17 батальон «Давідгрудек», 18 

батальон «Рокитно», 15 ескадрон «Ганцевичі», 16 ескадрон «Ленін», 17 

ескадрон «Рокитно». Бригада контролювала східний кордон у межах 

поліського воєводства, протяжністю 445 км. Штаб бригади знаходився у Ляхві, 

командир – полковник Штефан Вшалінський
101

. 

Аналізуючи роботу розвідки КОП, сучасні дослідники вказують на низьку 

ефективність роботи та невиправдання покладених на них надій. Головними 

причинами негативних результатів називають брак фінансового ресурсу, а 

також низька кваліфікація офіцерів. Негативні результати стосувалися не лише 

проведення ближньої розвідки, але і створення агентурних мереж. Подібною 

була ситуація і у питаннях контррозвідки. Невміла поведінка офіцерів кілька 

разів призводила до деконспірації резидентів, ба навіть окремих агентурних 

мереж. Конфліктну ситуацію також створювало часткове підпорядкування 

Експозитурам Відділу ІІ ГШ. 

Відповідно до своєї специфіки, КОП автоматично отримував домінантне 

право на здійснення контролю за кордоном та мав привілейоване становище 

серед усіх служб, дотичних до охорони кордону на сході. У зв’язку із 

погіршенням ситуації з розвідувальною та контррозвідувальною діяльністю, 

начальник Експозитури 5 підполковник Станіслав Мачек підготував 
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грунтовний аналіз та рекомендації щодо виходу із ситуації та направив свої 

роздуми листом начальнику Відділу ІІ ГШ 11 березня 1926 р. Він наголошував, 

що Експозитура очікувала розуміння з боку розвідки КОП технічної сторони 

своєї праці та допомоги. Зокрема наголошувалося на очікувані допомоги у 

постачанні «людського матеріалу», який би можна було використовувати у 

глибокій розвідці та передачу розвідувальної інформації, яка майже в повному 

обсязі потрапляла в руки офіцерів розвідки КОП. 

Значні проблеми також фіксувалися у зв’язку з браком конспірації, 

найчастіше: 

 Недбале ставлення до своїх обов’язків, часті затримання агентів 

Експозитури, які переходили кордон; 

 Вилучення секретних матеріалів у резидентури Експозитури, котра 

поверталася з іншого боку та видача їх керівництву, як своїх здобутків; 

 Неналежна допомога агентам, котрі поверталися із завдання. 

Для Експозитури 5 тісна співпраця була критично важливою з огляду на 

брак власних кадрів та обмеженість ресурсів. Наприклад, Експозитура у 1926 

році від Прип’яті до Дністра мала всього 2 розвідувальні опорні пункти, які 

мали на всю протяжність кордону від 8 до 10 активних співробітників. 

Натомість, розвідка КОП на тому ж проміжку мала у сотні разів більші 

можливості, оскільки кожен солдан КОП міг бути цінним інформатором чи 

конфідентом. Тому, Експозитура 5 намагалася використати цей велизений 

ресурс у своїй роботі. Розвідка ж КОП, попри формальне часткове 

підпорядкування Експозитурі, не виконувала вимог, оскільки мала директиви 

від власного керівництва, які у більшості випадків суперечили розпорядженням 

керівництва Експозитури. 

 

2.2. Структурні зміни та функціонування у 1926-1932 рр. 

У 1926 році розпочався процес інтеграції розвідки Експозитури 5 та КОП. 

Протягом всього періоду свого існування Експозитура мала проблеми з 

підбором агентури. Це становище значно погіршилося після передачі 
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повноважень КОП по розвідці прикордонної території. Як стверджувала 

Експозитура, виключно кордон забезпечував агентурні кадри, а втрата 

безпосереднього контакту анулювала цей ресурс. Не могли вербувати агентуру 

для Експозитури і офіцери КОП так, як, на думку розвідників Відділу ІІ ГШ, 

вони були погано підготовленими для виконання такого роду завдань. 

Відсутність агентури стала однією з причин значного зниження активності 

польської розвідки в УСРР у 1926-1932 рр
102

. 

Таке становище призвело до нездорової атмосфери у співпраці розвідки 

КОП та Експозитури. Остання не отримувала необхідного їй людського 

«матеріалу», який перехоплювався «колегами». Підполковник Мачек у своєму 

листі пропонував цілком підпорядкувати розвідку КОП Експозитурі, 

залишаючи при цьому контррозвідувальні функції у попередньому стані. На 

його думку це мало б наступний ефект: 

1. Можливість постановки розвідувальних завдань структурам КОП та 

делегування їм частини навантаження Експозитури; 

2. Вирішення абсурдної ситуації з перехопленням корисних для розвідки 

осіб іншим органом; 

3. Скерування всього розвідувального матеріалу, зібраного на кордоні, 

до Експозитури для загального аналізу та раціональнішого використання; 

4. Можливість швидкого реагування на можливі конфлікти між різними 

службами та синхронізація спільних завдань
103

. 

Лист шефа Експозитури 5 мав певний результат. Начальник Відділу ІІ ГШ 

поділився листом із шефом КОП та скликав спільну конференцію для 

залагодження піднятих проблем. Цей захід відбувся 14 квітня 1926 р. 

Керівництво Відділу ІІ ГШ запропонувало ряд важливих та компромісних 

варіантів виходу із ситуації та оптимізації спільної роботи. Однак, 

прикриваючись браком формальних регулюючих актів, пропозиції, зокрема 

Експозитури 5, не були взяті до уваги, і що важливіше, втілені на практиці. 
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Надалі на одному полі діяльності працювало дві структури з подібними 

завданнями. Офіцери КОП, відчуваючи своє домінування на кордоні, 

розпочали відкриту конкуренцію зі співробітниками Експозитури та залучали 

найбільш підготовлених агентів до своєї роботи, нехтуючи їхніми 

можливостями для глибокої розвідки. Вже у 1926 р. середньомісячний рух 

агентів через кордон впав із 40 до 28 осіб, побільшало випадків деконспірації 

та значно знизився рівень контррозвідувального контролю кордону з УСРР. 

Значно погіршилася результативність та активність Експозитури 5. У 

першому півріччі 1926 р. Експозитура подала до Відділу ІІ ГШ лише вісім 

інформаційних зведень зі своєї зони відповідальності. Це було у кілька разів 

менше, ніж це було зазвичай раніше. Низька результативність трактувалася 

деморалізацією на фоні конкуренції із розвідкою КОП та посиленням 

контррозвідувальної роботи з радянського боку. 

Разом з тим, офіцери розвідки КОП також зіткнулися із великою кількістю 

проблем, пов’язаних із розподілом підпорядкування. Звіт могли вимагати, як 

пряме керівництво, так і місцева Експозитура і навіть місцевий уряд 

(воєводство). Така ситуація призводила в окремих випадках до повного хаосу. 

Співробітники розвідки КОП також мали неабияке навантаження, навіть з 

огляду на їхню значну чисельність у порівнянні із офіцерами Експозитури. На 

одну людину подекуди одночасно припадало понад 32 справи. Найбільше 

навантаження мали офіцери розвідки в батальонах. У 1927 році в листі з 

приводу реорганізації батальонних розвідувальних структур до штабу КОП 

зазначалося, що офіцери в батальонах витрачають на свою безпосередньо і 

основну діяльність не більше ніж 20% службового часу
104

. 

З часу появи розвідувальних відділів КОП Експозитура вважала ближню 

розвідку та контррозвідку слабким місцем у загальній системі. У 1928 р., 

аналізуючи стан розвідувальної роботи відділами бригад КОП, співробітники 

Експозитури вказували на занепад цієї діяльності у професійному та 

практичному вимірах. Причини цього пояснювалися тим, що кордон добре 
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контрольований з іншого боку та проведенням відповідної роботи радянською 

контррозвідкою
105
. Експозитура застерігала керівництво, що вказані факти 

можуть повністю паралізувати розвідку та навіть призвести до захоплення 

території противником. У зв’язку з цим було прийнято рішення відмовитися 

від старих зв’язків, які були перехоплені радянською контррозвідкою або 

контролювалися нею, і завести абсолютно нові контакти виключно по 

контррозвідувальній лінії. Також планувалося відмовитися від послуг 

радянських контрабандистів та користуватися допомогою лише польських. Від 

них вимагали передачі радянської преси, як цінного джерела інформації. 

Експозитура також наголошувала на необхідності використання у 

розвідувальній діяльності відділів бригад КОП лише професійних офіцерів, а 

агентів використовувати лише для вербування нових контактів та зв’язку. 

Планувалося також вербувати співробітників радянського ДПУ, їм обіцяли 

видавати документи на виїзд до Америки взамін на інформацію
106

. 

З огляду на велику кількість проблемних питань, які накопичилися у 

розвідувальних органах КОП, у липні 1927 р., з ініціативи Штабу КОП 

відбулась реорганізація роботи розвідувальних відділів Корпусу. Нова 

організація торкалась лише взаємин із Експозитурою та повинна була діяти у 

тестовому режимі лише три місяці. Відтепер видатки на провадження 

розвідувальних функцій КОП мала покривати Експозитура зі свого бюджету. 

Але, разом з тим, і ставити операційні завдання. Головна зміна та новація 

перетворення – це створення Розвідувальних Рефератів у бригадах КОП. 

Львівська Експозитура відповідала за укомплектування та оперативну 

діяльність нових органів. Вона мала забезпечити новостворені Реферати 

професійними кадрами, натомість вони мали контролювати розвідувальні 

пости та всю прикордонну агентурну мережу, тобто повністю перейняти 

функціонал ближньої розвідки. 
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Відповідно до нової структури розвідка Корпусу Охорони Прикордоння 

відповідала за: 

 Інформувати керівництво КОП про всі розвідувальні справи у власній 

компетенції; 

 Боротьба зі шпигунами, диверсіями, антидержавною пропагандою у 

зоні прикордоння та у підрозділах КОП; 

 Боротьба із контрабандою; 

 Розвідка та контррозвідка на території суміжної держави. 

У кожному Рефераті було 2 офіцери: 1- відповідав за розвідку (квота 

Експозитури), 2 – відповідав за контррозвідку (квота КОП). Головним 

вважався старший за званням. Не дивлячись на спробу вдосконалити наявну 

структуру підпорядкованості кільком структурам, організаційні зміни 1927 р. 

не привнесли визначеності у цьому питанні. Згідно з новими інструкціями, 

офіцери Рефератів у дисциплінарному та службовому питаннях 

підпорядковувались штабу КОП, а у питаннях фахових – Експозитурі Відділу 

ІІ ГШ. Натомість офіцер контррозвідки у питаннях службових 

підпорядковувася командуванню бригади КОП, а у фахових – Самостійному 

розвідувальному Реферату КОП. Новостворені бригадні розвідувальні 

Реферати отримали чітку зону відповідальності та функціонал: 

 Інформування керівництва бригади щодо всіх питань, пов’язаних із 

розвідувальною справою; 

 Керівництво антидиверсійною діяльністю КОП, боротьба зі 

шпигунами; 

 Інспектування розвідувальної служби батальонних структур; 

 Керівництво розвідкою та контррозвідкою у зоні відповідальності, 

боротьба із контрабандою
107

. 

За фахову підготовку розвідників КОП відповідав шеф Відділу ІІ ГШ. 

Згідно із запропонованою структурою підполковника Мачека, офіцери-

розвідники новоствореної структури повинні були здійснювати ближню 
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розвідку, здійснення контррозвідувальних дій у зоні відповідальності бригади, 

забезпечення Експозитури кур’єрами та провідниками для глибокої розвідки, 

вербування потенційної агентури, збір інформації для всіх рівнів звітування 

У 1927 р. також відбувалася зміна керівництва Експозитурою 5. Замість 

підполковника Мачека 1 грудня посаду шефа Експозитури обійняв майор 

Богдан Желіговський. Вже за кілька місяців, 7 лютого 1928 року була прийнята 

нова структура розвідки КОП, яка безпосередньо позначила нові умови 

співпраці Експозитури та прикордонної охорони. 

Відповідно до нової структури у 1928 р. Експозитурі 5 підпорядковувалися 

3 розвідувальні реферати: 

1. Розвідувальний реферат 1 Волинської бригади КОП зі штабом у 

Здолбунові, якому підпорядковувалися офіцери розвідки: 3 батальону КОП в 

Корці, 4 батальону в Дедеркалах, 11 батальону в Острозі, також прикордонні 

розвідувальні пости; 

2. Розвідувальний реферат 4 Подільської бригади КОП зі штабом у 

Чорткові, якому підпорядковувалися офіцери розвідки: 12 батальону в 

Підволочиську, 13 батальону в Копичинцях, 14 батальону в Скалі та 

прикордонні розвідувальні пости; 

3. Розвідувальний реферат 5 Поліської бригади зі штабом у Лахві, з 

підпорядкованими офіцерами: 2 батальону в Людвіполі, 18 батальону в 

Рокитниках та прикордонні розвідувальні пости
108

. 

В той же час Експозитура здійснювала глибоку розвідку на території 

УСРР. В 1928 році тут діяли осередки: Комсомолець, Заглоба, Вирва, Сталін, 

Яцек, Лозинський Цезар, Буг, Рогув, Скок та Гранат. Це могли бути як окремі 

резиденти, так і організовані групи. 

Втім, навіть такі масштабні перетворення не мали бажаного для 

командування ефекту за результатами 1928 р. Практично всі причини такої 

ситуація виклав у доповідній записці шеф Експозитури 5 Б. Желіговський. Він 

нарахував 12 проблемних пунктів. Основна суть – низька якість підготовки 
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офіцерів розвідки в батальонах КОП, подекуди халатність та непрофесійність, 

більша приналежність та відповідальність перед командуванням КОП, а не 

перед начальником Експозитури. Важливо, що із восьми батальонних офіцерів, 

які підпорядковувалися львівській Експозитурі і працювали безпосередньо на 

кордоні із СРСР, лише 4 знали російську мову і лише 2 з них володіли нею на 

високому рівні. 

1928 рік був невдалим не лише для Експозитури 5 та не лише у зв’язку зі 

структурними змінами. Цей рік став проблемним для всього східного напрямку 

діяльності Відділу ІІ ГШ. Це пов’язували зі зміною внутрішньої політики в 

СРСР, посиленні державного контролю за всіма сферами життя, початком 

колективізації тощо. До цього часу польська розвідка достатньо успішно 

справлялася зі складними завданнями, які були в основному точковими, тепер 

же основна увага приділялася збору документів та спостережним діям. 

Незважаючи на низьку результативність того року, польська розвідка 

залишалась найуспішнішою зпоміж візаві з інших держав на території СРСР. 

Експерименти з організацією польської розвідки продовжилися і в 1929 

році. У квітні була проведена чергова реорганізація Експозитур. Згідно із 

новими штатними розписами Експозитура 5 складалася із: шефа служби, 

Організаційного реферату, Евіденційного реферату, Контррозвідувального 

реферату, канцелярії та офіцерських розвідувальних осередків. Відтепер 

Експозитура мала три основні завдання: 

 Закордонна розвідка на території сусідньої держави, зокрема у 

прикордонній зоні; 

 Облік матеріалу отриманого через власні джерела, від Відділу ІІ ГШ 

та від інших Експозитур; 

 Контррозвідка на території сусідньої держави і передача отриманих 

матеріалів відповідному самостійному реферату інформаційному (SRI) 

корпусних штабів регулярної армії. 

Того ж року відбулися чергові зміни у Корпусі охорони пограниччя. 

Відповідно до нової структури, всі підрозділи, починаючи від посту на кордоні 
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до бригади повинні були отримати нові назви, по місцевості, де вони 

розташовувалися. У зоні діяльності Експозитури, на кордоні з УСРР, діяло три 

бригади: «Поділля», «Волинь», «Полісся»
109
. У номенклатурі бригад прибрали 

номерні позначення, вони залишилися, поряд із назвами місцевості, лише для 

батальонів та постів. У липні 1929 р. нові завдання та структуру отримали 

розвідувальні органи КОП. Відтепер перелік обов’язків був наступним: 

здійснення розвідки та контррозвідки за кордоном для потреб збройних сил; 

моніторинг та боротьба зі шпигунами та диверсантами; співпраця з іншими 

структурами, відповідальними за контроль прикордонної зони; боротьба з 

контрабандою, спостереження за супільно-політичними народними настроями 

у прикордонній зоні; здійснення політичної розвідки у прикордонній зоні та 

охорона державної таємниці у структурах КОП. 

Відтак з’явилася абсолютно нова структура, котра у перспективі внесла ще 

більший розлад у загальну справу та не призвела до оптимізації процесів та 

підвищеня ефективності. Отже, в структурі КОП було створено: 

 Самостійний розвідувальний реферат при штабі КОП; 

 Посада референта інформаційного при штабі бригади; 

 Розвідувальні пости; 

 Посада референта інформаційного при штабі полку; 

 Офіцера інформаційного у батальоні. 

Принцип єдиної підзвітності знов був проігнорований, відтепер окрім 

штабу КОП та Експозитури офіцери розвідки КОП звітувалися також 

відповідним самостійним рефератам інформаційним штабів військових 

корпусів, відповідно і отримували певні завдання від них. 

У новій структурі розвідки КОП основним засобом практичного виконання 

завдань стали розвідувальні пости. Вони були незалежними від інших 

прикордонних структур КОП. Відповідно до багатовекторної 

підпорядкованості, розвідувальні пости фінансувалися також із різних джерел. 

КОП забезпечувало фінансування на політичну розвідку та боротьбу із 
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контрабандою, Експозитура Відділу ІІ ГШ – кошти на здійснення розвідки та 

контррозвідки у прикордонній зоні сусідньої держави, а керівництво SRI DOK 

здійснювало фінансування операцій по боротьбі зі шпигунами, які відбувалися 

під їхнім керівництвом. 

Всього було створено дев’ять розвідувальних постів у системі 

прикордонної охорони. Три з них (7-9) знаходилися у зоні відповідальності 

Експозитури 5, на кордоні з радянською Україною. Решта постів (1-6) були у 

оперативній зоні Експозитури 1 у Вільно. Таким чином, при існуючих бригадах 

КОП було створено по окремому розвідувальному органу: 

1. Розвідувальний пост №7 – «Рокитно» (розквартирований у Сарнах), 

підпорядковувася Поліській бригаді; 

2. Пост №8 – «Здолбунів», підпорядковувася бригаді «Волинь»; 

3. Пост №9 – «Чортків», підпорядковувався полку «Чортків», хоча зона 

відповідальності поширювалася на всю зону бригади «Поділля». 

У справах контррозвідки розвідувальні пости КОП підпорядковувалися 

Самостійним рефератам інформаційним: пости № 1-4 – SRI DOK III у Гродно, 

пости №5-6 – SRI DOK IX у Бресті над Бугом, пости №7-8 – SRI DOK II у 

Любліні, пост №9 – SRI DOK VI у Львові. Розвідувальний пост нараховував 

всередньому 10 осіб – 3 офіцерів, 3 підофіцерів та 4 рядових, але зазвичай 

відчувався брак кадрів, тому багато посад залишалися незаповненими. 

З огляду на всі зміни, від 15 липня 1929 р. у повному чи частковому 

підпорядкуванні Експозитури 5 були наступні підрозділи: Інформаційні 

реферати бригад КОП «Волинь» та «Поділля», офіцери інформаційні 

батальонів КОП № 3, 11, 12, 14 та розвідувальні пости № 7 «Рокитно», № 8 

«Здолбунів» та № 9 «Чортків». Для розуміння масштабу діяльності слід 

зазначити, що станом на вересень 1929 р. у Експозитурі 5 працювало лише 6 

штатних офіцерів: майор Богдан Желіговський – шеф Експозитури, майор Ян 

Колановський – офіцер з обліку, капітан Казимир Гдеш – керівник 

розвідувального напрямку, капітан Юліан Щербаневич – офіцер з обліку, 
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капітан Леон Лютостанський – офіцер розвідки при І бригаді КОП та ротмістр 

Богдан Заремба
110

. 

З часу створення розвідувальних органів КОП значення та функції 

Експозитури динамічно зменшувалися з року в рік. Уже в 1930 році 

Експозитура була підзвітною у 5 різних органів та структур: 1. Шеф Відділу ІІ 

ГШ; 2. Інспекторат 5 Армії з питань постановки розвідувальних завдань; 3. 

DOK № ІІ та VI з питань підготовки розвідувальних оперативних даних на 

території потенційного противника; 4. Комендантові гарнізону м. Львів з 

приводу питань гарнізонно-дисциплінарних; 5. У господарських питаннях – 

інтендантські структури DOK II, VI. 

Фактично, у такому становищі резидентура не могла виконувати 

розпорядження одразу кількох вищих органів. 

У 1930 році Експозитура 5 вважала, що на зниження ефективності роботи 

впливають: 

 Перезавантаження розвідувальних органів КОП непрофільною зайвою 

працею, такою, як допити перебіжчиків із СРСР; 

 Перенасичення прикордонної зони ненадійними людьми. 

У період масової колективізації в Радянському Союзі, починаючи від 

1930 р., значно зросла кількість перебіжчиків до сусідньої Польщі. На іншому 

боці вони, зрозуміло, грунтовно допитувалися, особливо стосовно військової 

тематики, політичних настороїв населення та діяльності органів держбезпеки. 

Ретельні допити дозволяли польським розвідникам вирішити кілька важливих 

питань в умовах загального занепаду розвідувальної діяльності на радянській 

стороні. По-перше, відбувалась фільтрація потенційних агентів з протилежного 

боку, по-друге, отримання важливої інформації з СРСР, по-третє, вербування 

агентури. 

Вся робота, пов’язана з допитом перебіжчиків, займала дуже багато часу, 

особливо якщо врахувати, що частина перебіжчиків була під підозрою. 

Знаходимо наступну характеристику ситуації, що склалася у Експозитурі 5: 
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«Ситуація з такою кількістю біженців з точки зору розвідувальної та 

контррозвідувальної роботи є несприятливою. З огляду на те, що перебіжчики 

є баластом, який при сортуванні відтягує на себе весь апарат резидентур, що 

робиться за рахунок виконання власних завдань. Ця робота жодним чином не 

може дати позитивних результатів так, як у своїй абсолютній більшості 

пербіжчики не представляють інтересу для розвідки
111
». 

Отже, навіть в умовах значного збільшення кількості потенційної 

агентури, проблема вербування залишалася достатньо гострою, а баласт 

навантаженн, всебічної відповідальності та підпорядкованості лише 

збільшився. В Експозитурі 5 розраховували, що їм дозволять перекидати назад 

перебіжчиків або ж для них будуть створені спеціальні табори на території 

Польщі, де вони мали ретельно допитуватися та сортуватися. Такі заходи дали 

б можливість розвантажити розвідувальну агентуру КОП від цієї 

низькопродуктивної роботи. Окрім того, співробітники Експозитури вбачали у 

значному скупченні на кордонні перебіжчиків реальну загрозу для польської 

держави. Перебіжчиків все ж було вирішено перекидати у зворотньому 

напрямку. На території Польщі залишалися лише завербовані для 

розвідувальної роботи, їхня кількість, у співвідношенні із загальною кількістю 

перебіжчиків була незначною. Дозвіл на перебування отримали також 

перебіжчики-поляки
112

. 

Всі ці фактори мали наслідком загальний занепад розвідувальної та 

контррозвідувальної роботи проти СРСР наприкінці 20-х – поч. 30-х рр. З 

радянського боку у вказаний період також фіксувалось дуже мало 

«шпигунських» справ, у порівнянні із 20-ми роками. 

У серпні 1931 р. шеф львівської Експозитури виступив із пропозицією 

створити постійний розвідувальний пост КОП № 10 у Тернополі, пояснивши 

свою пропозицією великим навантаженням у даному регіоні та складною 

ситуацією у прикордонній зоні. 15 листопада того ж року пост розпочав свою 
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діяльність, об’єднавши під своїм управлінням відтинок кордону у зоні 

відповідальності батальонів КОП «Дедеркали» та «Скалат». 

У цей же час, Експозитура 5 у Львові мала 11 штатних офіцерів. Звітність 

за 1931 рік, незважаючи на всі проблеми, керівництво оцінило, як дуже добрі. 

Цінними матеріалами того року були дані про танкобудівельну промисловість 

СРСР та деякі технологічні документи, добуті через власну агентуру. Також 

документи пов’язані із оборонною промисловістю, зокрема хімічною, 

авіаційною, виробництвом амуніції. Експозитура доповідала про наявність 62 

постійних агентів на території СРСР станом на 1 лютого 1932 року
113

. 

Втім, відбувалась подальша інкорпорація Експозитур Відділу ІІ ГШ до 

складу розвідувальних органів КОП. Так, 14 квітня 1932 р. відбулася докорінна 

зміна підпорядкування розвідувальних органів на східному кордоні Польщі. 

Відтепер, попри формальне підпорядкування Відділу ІІ ГШ, Експозитури № 1 

та 5 повинні були виконувати завдання та звіту лише через новостворений 

Самостійний прикордонний розвідувальний реферат КОП. Відповідно до 

наступних інструкцій від 1933 р. Експозитури 1 та 5 зі службових питань 

повністю підпорядковувалися КОП, а з питань господарчих та бюджетних – 

Відділу ІІ ГШ. 

Описані зміни та підпорядкування позначили кардинальну зміну 

пріоритетів та умов функціонування польської розвідки на терені СРСР. Це 

було спричинено першочергово внутрішньою ситуацією в радянській державі. 

З кінця 1920-х років країна майже повністю закрилася, почалися процеси 

колективізації, індустріалізації та становлення всеохоплюючої тоталітарної 

системи. Почалася масова зачистка потенційних противників режиму, 

учасників революційних подій у складі небільшовицьких військ, релігійних 

діячів та інших соціальних груп. Всі ці фактори практично унеможливлювали 

здійснення глибокої розвідки, яка здебільшого опиралася на місцевих 

симпатиків, надійних або підкуплених агентів. Найчастіше такими 

резидентами могли бути етнічні поляки, діячі українського руху, 
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священнослужителі та дипломатичний корпус. У сільській місцевості – це, 

звичайно, ненависники радянських методів аграрної політики – заможні 

селяни, одноосібники, які часто були колишніми учасниками повстанських 

рухів періоду революції
114
. Колективізація позбавила поляків цього цінного 

джерела інформації. Антирелігійні кампанії
115

 та кримінальні справи проти 

ксьондзів практично також виключили цю категорію зі списку інформаторів
116

. 

Міський простір був зачищений від потенційних антирадянських елементів із 

початком інфдустріалізації, в ході показових та закритих судових процесів. 

Країна буквально «закрилася» та ліквідувала практично всі потенційні 

антирежимні соціальні, релігійні та політичні групи. Польська розвідка 

втратила «вуха» та «очі», поняття глибокої розвідки на території радянської 

України звелося до інформації від дипломатичних установ – Генерального 

консульства у Харкові та консульства у Києві. Звіти отримали вигляд огляду 

радянської преси та пліток, які спорадично доносилися до співробітників 

дипломатичних місій, які також працювали під постійним наглядом і в оточені 

агентів ДПУ (про це детальніше далі). Окремі успіхи розвідки цих років стали 

скоріше виключенням, ніж закономірністю, як це було всередині 1920-х рр. 

Відтак, реформування Експозитур початку 1931-1933 рр. було потребою часу 

та спробою прилаштуватися до нових умов життя. Підпорядкування 

Експозитур КОПу стало, фактично, виявом повної пріоритетності ближньої та 

середньої розвідки, оскільки глибока стала майже недосяжною. 
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Розділ 3. Напрями діяльності у 1921 – 1932 рр. 

 

3.1. Підготовка агентів, форми роботи та фінансування розвідувальної 

діяльності 

Відродження Польської держави відбулося у складний історичний період. 

Країна одразу поринула у боротьбу за території. Військовий досвід молодої 

армії був вихований кількома радикально різними військовими школами – 

австро-угорською, німецькою, російською та, частково, французькою. Розвідка 

у період активних бойових дій носила локальний точковий характер роботи на 

конкретній території зацікавлення. 

Відтак, після підписання Ризького мирного договору, коли постало 

питання перебудови системи розвідки на функціонування у мирний час, поляки 

одразу відчули значний кадровий голод. У довоєнний час лише кілька 

польських офіцерів працювали в системі розвідки, переважно військової. 

Основний кістяк старих професіоналів склав основу новоутвореного Відділу ІІ 

Генерального Штабу. Набагато більша проблема була пов’язана із 

укомплектуванням Експозитур, фактично місцевих представництв Відділу ІІ, 

які знаходилися у безросередньому контакті із потенційним противником. 

Експозитури були сформовані зі стройових офіцерів, деякі з них не служили 

навіть у військовій розвідці. Усвідомлюючи всю складність ситуації, на 

початковому етапі, основним критерієм прийому на службу до Експозитур був 

фактор ідейний, готовність працювати на благо вітчизни і, звичайно, 

психологічний стан, готовність виконувати складні завдання. 

Форми здобуття інформації на початковому етапі: 

 Агентурна розвідка; 

 «біла розвідка» (через дипломатичні, торгівельні місії, міжнародні 

організації); 

 Розвідка через прикордонні торгівельні мережі; 

 Радіорозвідка. 
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Безпосереднє здобуття інформації здійснювалося через: розвідувальні 

пости, закордонні резидентури; агентів; резидентів; кур’єрів та прикордонні 

пункти
117
. Закордонні резидентури або розвідувальні мережі створювалися 

агентами, які засилалися у конкретний регіон чи місто з певним завданням. У 

більшості випадків вони могли під потреби виконання завдання на свій розсуд 

організувати навколо себе групу інформаторів чи резидентів. Постійний агент 

міг бути підсилений, так званим рухомим агентом, який висилався 

Експозитурою чи Відділом ІІ у разі потреби. Зв’язок зі штабом здійснювався 

через кур’єрів. В ідеальному варіанті – одна розвідувальна мережа мала 

власного кур’єра. Зазавичай останні рухалися по визначеним маршрутам з 

квартирами-явками для проміжного зв’язку, відпочинку тощо. 

Діяльність всіх ланок розвідувального ланцюжка мала достойну 

винагороду. Агенти мали сталі гонорари, а частіше були штатними 

співробітниками розвідки і отримували заробітну плату з пакетом соціальних 

послуг та різного роду заохочень. Кур’єри також здебільшого мали фіксовані 

тарифи на власні послуги. Вони оплачувалися достатньо щедро, оскільки були 

налзвичайно вразливим елементом всієї системи. Здебільшо – не етнічні 

поляки, без особливих сантиментів та ідейної складової власних зусиль. Вони 

здебільшого знали агентів в обличчя та всі перевірені маршрути і надійних 

людей на них. Працювали у більшості випадків лише за тверду валюту, яка 

була в обігу на польсько-радянському кордоні – долари США. Інформатори 

або конфіденти інколи мали сталі гонорари, якщо мали постійний зв’язок з 

агентом і доступ до певного джерела інформації або, частіше, отримували 

разові оплати за певну інформацію. Способів змусити інформатора працювати 

було достатньо, окрім фінансового заохочення. Інколи – інформація в обмін на 

польське громадянство, інколи алкоголь та кокаїн
118

. 

Агенти доставляли різного виду матеріали. Це могли бути документи 

оригінальні, копії, фото, негативи, карти, преса, розпорядження, рапорти, 
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накази, креслення тощо. У особливо великих об’ємах доставлялася преса. Її 

аналізом займалися всі розвідувальні пости КОП та Експозитура. 

Аналізувалися всі центральні республіканські видання та прикордонні – з 

Олевська, Овруча, Звягеля, Житомира, Шепетівки, Проскурова, Бердичева, 

Кам’янця-Подільського
119
. Із середини 1920-х років самостійним аналізом 

преси також займалися польські консульства у Києві та Харкові, короткі звіти 

надсилалися до Міністерства Закордонних Справ
120
, звідки пересилалися до 

Відділу ІІ. 

Обмін інформацією здійснювався кількома методами, окрім кур’єра. У 

випадку діяльності резидентури застосовувався метод надсилання листів із 

зашифрованою інформацією на ім’я непримітних обивателів, організацій чи 

торгівельних закладів
121
. Така кореспонденція могла пройти перлюстрацію та 

потрапити за кордон. Наприклад, радянський агент «Українець» встановив, що 

розвідка 11-го батальону КОП використовує для зв’язку з агентурою в УСРР 

поштову адресу; Польща, село Попівці, Здолбунівського повіту, Іванов Данило. 

За цією адресою ніби-то надсилалася зашифрована хімічними чорнилами 

кореспонденція
122
. Агентурні мережі при дипломатичних місіях також широко 

використовували дипломатичну пошту, але навіть не підозрювали, що вона 

часто перевірялася радянськими спецслужбами. 

Інший спосіб секретного зв’язку полягав у використанні невидимих 

чорнил. Це був достатньо складний спосіб, його застосуванню навчали лише 

особливо важливих агентів. Складність полягала у доступі до цілого ряду 

хімічних елементів та їх правильному поєднанні. Цим розчином писали між 

рядків звичайного листа. Такий текст не зникав при механічних 

пошкодженнях, намоканні тощо. Проявити зашифрований текст можна було 

лише з допомогою іншого спеціального розчину. Час від часу хімічний склад 
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дещо змінювався, щоб запобіги можливій дешифровці. Єдиний раз, на початку 

1924 року радянська контррозвідка змогла розшифрувати такий текст і деякий 

час отримувала конфіденційні дані з дипломатичної пошти. Варто відзначити, 

що радянські спецслужби контролювали дипломатичну пошту, тобто 

здійснювали її огляд по дорозі до кордону, що, звісно, було порушенням всіх 

норм та міжнародного законодавства. Не можемо достеменно визначити 

періодичність такого огляду раніше, але самі польські дипломати та 

контррозвідники повідомляли, що з 1926 до 1935 рр. вся дипломатична пошта, 

що йшла з території СРСР оглядалася
123

. 

Різного роду шифри використовувалися у будь-якому типі листування, 

навіть безбарвному. Поширеним типом передачі кур’єру даних від агента, з 

метою уникнення візуального контакту, було використання визначених 

поштових скриньок чи сталих місць, де залишалися матеріали, які згодом 

підбиралися кур’єром і навпаки. 

Польська розвідка на теренах України умовно поділялася на чотири 

великих блоки: військова, політична, економічна, загально-комунікаційна
124

. 

Протягом 1920-х років кілька разів змінювалися форми типових звітів 

розвідувальних постів на кордоні та великих звітів, які подавала Експозитура у 

Відділ ІІ. Варто зазначити, що Експозитура подавала до Відділу ІІ також 

щоденний звіт та розгорнуті реферати по окремим важливим питанням
125
. Всі 

вони відображали ці чотири блоки зацікавлень, на основі інформації, здобутої 

тим чи іншим підрозділом або особою. 

Станом на 1923 рік є можливість визначити структуру агентурної розвідки 

з найменуваннями різного типу агентів: 

 Резидент. Діяв на території іншої держави, мав конкретне завдання. У 

його повноваження входило створнення розвідувальної мережі із джерелами, 

зазвичай, невідомими Експозитурі чи Відділу ІІ. Був місцевим чи інтегрованим 

у певну організацію польським агентом; 
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 Вербувальник. Рекрутував потенційних агентів. Мав проводити їхню 

перевірку через завдання, підстави та провокації; 

 Льотний. Навідміну від резидента не мав постійного місця дислокації, 

а направлявся у визначені керівництвом місця, часто на допомогу місцевим 

резидентам; 

 Посередник. Тримав зв’язок між офіцером-куратором та агентом. 

Зазвичай, із середовища контрабандистів, оскільки постійно повинен був 

перетинати кордон
126

; 

 Поштова скринька. Агенти цього типу, власне, слугували поштовою 

скринькою. Адреса цього агента використовувалася у якості підставної; 

 Провокатор. Вербувалися із середовища радянських симпатиків чи 

викритих агентів. Через них запускалася дезінформація, влаштовувалися 

провокації; 

 Контррозвідник. Працював здебільшого у прикордонній зоні, з обох 

боків кордону. Мав виявляти потенційних агентів противника та 

знешкоджувати їх; 

 Конфідент. Він же інформатор. Здебільшого – цивільна особа, не 

пов’язана формальними умовами з розвідкою. Отримував гонорар за надану 

інформацію
127

. 

З 1921 року, потенційний агент, який був відібраний та пройшов кілька 

етапів випробувань, вважався працевлаштованим шляхом підписання двох 

контрактів із Міністерством Військових Справ
128
. Перший – випробувальний 

термін, протягом нього агент міг бути звільнений за рекомендацією свого 

куратора; другий контракт – після проходження випробувального терміну – 

строком на 6 років
129
. Кожен агент, будь-якої Експозитури реєструвався у 
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Відділі ІІ. У загальному обліку кожен агент був пронумерований. Наприклад, у 

1928 році агенти львівської Експозитури мали номери від 1001 до 2000. Кожен 

агент окрім номера мав псевдо, необхідне для внутрішнього вжитку 

Експозитури та Відділу ІІ. Сам агент псевдо не знав. Він мав власне псевдо 

лише для зв’язку з кур’єром. Воно часто змінювалося
130

. 

Важливим був аспект відбору, підготовки та навчання агентів
131
. Підходи 

до навчання кожного агента були індивідуальними, вони не повинні були 

перетинатися. Старші офіцери проводили навчання основам розвідувальної 

діяльності, опираючись на власний досвід та рекомендації Відділу ІІ. Протягом 

всього міжвоєнного періоду існувала потреба у методичному матеріалі та 

додаткових даних про потенційного ворога. Особливо гостро це відчувалося на 

прикладі СРСР. Польські агенти не могли довгий час визначити чітку 

структуру та чисельність частин червоної армії. Тому це значним чином 

впливало на підготовку агентів для здійснення військової розвідки. Брак 

базових навичок давався взнаки. Значна кількість новоспечених агентів були 

деконспіровані здебільшого з власної вини – зайві розмови, вихваляння тощо. 

У випадку провалу агента, зв’язок з ним негайно припинявся, ліквідувалися всі 

сліди, які могли вести до інших агентів, кур’єра. Змінювалися адреси, паролі, 

деконспіровані явки. Особливо важливих, досвідчених або відзначених агентів, 

які були схоплені, могли обміняти на радянських. Це були рідкісні випадки. 

Польська держава на початку 1920-х років не мала власної школи 

підготовки агентів розвідки. З цією метою Відділ ІІ почав активний збір 

офіцерів, які до Першої світової чи в часи війни служили у відповідних 

структурах воюючих країн. Одна з головних цілей – підготовка нового 

покоління кадрів розвідки та оперативне написання підручника з основ 
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розвідувальної служби. Таке видання з’явилося вже у 1921 році, мало всього 42 

сторінки, але містило засадничі матеріали, що мав знати кожен агент
132

. 

На початку 1931 р. агент ІНО ДПУ «Мотика» повідомляв про появу у 

Підволочиську наприкінці 1930 року курсів з підготовки розвідників для 

роботи в УСРР. Термін навчання – рік. У січні 1931 р., за даними агента, 

навчання проходило 14 курсантів, віком від 17 до 25 років. Всі набрані у 

Тарнопольському воєводстві. За національним складом – поляки, українці та 

четверо євреїв
133
. У травні того ж року радянський агент через Волочиський 

прикордонний загін передав до ІНО інформацію про наявність у Варшаві 

курсів політичної поліції, створених з ініціативи Відділу ІІ. Агент був 

достатньо наближеним до джерела, оскільки описав значну кількість деталей. 

Він зазначає, що будівля, де відбуваються заняття та проживають курсанти 

знаходить орієнтовно на вулиці Зеленевського. Курси тривали два місяці – 

липень-вересень 1930 р. Курсанти приблизно в однаковій пропорції були 

українцями та поляками. Слід відмітити перелік предметів викладання: 

географія сусідніх до Польщі держав; топографія; методи роботи агентури 

всередині країни та за її межами; система шифрування листів та вивчення 

складу хімічних чорнил; знайомство з військовим управлінням, будовою 

державного апарату сусідніх держав. Курсанти отримували стипендію у 

розмірі 20 злотих. Випуск курсів відбувся 10 вересня 1930 року. Із 50 слухачів 

успішно захистили іспити лише 15 осіб. Їх залишили для подальшої 

підготовки, решта була розпущена по своїм частинам для проходження 

стажування у якості конфідента
134

. 

У 1926 році у доповіді Абверу з’являється інформація про наявність у 

Польщі значної кількості «шкіл шпіонажу». Зазначається, що вони 

користуються неабиякою популярністю. Викладання ведеться досвідченими 
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агентами
135

. Про існування спеціалізованих шкіл вишколення розвідників 

повідомляли на допитах затримані радянською стороною. Яніна Бергман у 

1929 році зазначала, що у Львові при Експозитурі 5 існує подібна школа. До неї 

набиралися курсанти безпосередньо пов’язані з Польщею ідеологічними, 

майновими чи сімейними контактами. Пріоритет віддавався слухачам, котрі 

мали надійні зв’язки на території УСРР
136
. Документального підтвердження з 

польського боку існування подібної школи не виявлено. У одному зі своїх 

свідчень Бергман зазначала, що у Львові її готували шеф Експозитури 

Желіговський, поручник Грушецький та капітан Калиновський. Її навчали 

основам розвідувальної підпільної роботи, ознайомлювали з матеріалами про 

політичний уклад СРСР, методи роботи ДПУ. Також окремо навчали 

шифрувальній справі
137
. Можу припустити, що жодної централізованої школи 

не існувало, у початкових сідченнях затриманої йдеться лише про 

індивідуальну підготовку. Робота в групі була доволі ризикованою. Відомості 

про цілу школу з’являються в ході слідства, що, можливо, було спричинено 

надмірною наполегливістю слідчих для демонстрації масштабу діяльності 

польської розвідки в Україні.  

Агенти, котрі закінчували свої контракти успішно, але не мали бажання 

залишатися на службі, намагалися вмотивувати лишитися, адже давався взнаки 

хронічний дефіцит досвідчених офіцерів. За особливі заслуги співробітники 

розвідки нагороджувалися загальновійськовими нагородами. Істотним 

відзначенням агента було надання польського громадянства, у разі його 

відсутності
138

. 

Експозитура 5 Відділу ІІ ГШ розташовувалася, за німецькими даними 1926 

року, на вулиці Оссолінських, 13 (зараз – вулиця Стефаника)
139
. Один із 

розкритих агентів давав свідчення КРО ДПУ у 1929 році про те, що мав 

зустрічі із Богданом Желіговським, шефом Експозитури, у сусідньому будинку 
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№11
140
. З відкритих джерел відомо, що у міжвоєнний період цей будинок 

належав Оссолінеуму, тут були адміністрація закладу, відділ бухгалтерії та 

кореспонденції
141
. Виявляється, що Експозитура дійсно розміщувалася в 11 

будинку. У фасадних приміщеннях цього будинку справді були окремі 

установи Осолінеуму та приватні квартири. Експозитура 5 розміщувалася у 

задній частині будинку на другому подвір’ї. Пройти до цієї частини будівлі 

можна було як центральною брамою будинку № 11, так і через сусідній 

будинок № 9. Експозитура займала частину другого поверху приміщення. У 

справі польського консульства у Києві зберігся детальний план будівлі, 

внутрішнє розташування кімнат та, навіть, розміщення столів із зазначенням 

офіцерів, які за ними сиділи
142
. Малюнок виконаний олівцем з двох сторін 

аркушу з підписами польською мовою. План виконаний агентом «№ 25» із 

супровідним листом від 21 січня 1930 року
143
. Таким чином, на початку 1930 

року радянська сторона отримала важливу інформацію щодо розташування 

Експозитури 5. 

Проблема фінансового забезпечення була однією з основоположних у 

діяльності розвідки
144
. Основна валюта розрахунків була національна валюта – 

польська марка. У марках формувався бюджет Відділу ІІ, Експозитур та 

розвідувальних постів. Розрахунки з агентами у різних державах велися 

місцевою валютою, у деяких випадках, по бажанню агента, в американських 

доларах. Відповідно до розрахунків, Експозитури отримували бюджетне 

забезпечення із квартальними виплатами, оскільки передбачити витрати на 

цілий рік було практично неможливо. У 1924 році було чітко визначено галузі 

видатків для Експозитур: 
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 Винагороди за агентурні послуги. Вартість послуг визначалася 

окладом агента по контракту або за цінністю наданих послуг чи матеріалів; 

 Закупівля документів; 

 Логістичні витрати діяльності агентів (дорога, проживання, хабарі 

тощо); 

 Винаймання та утримання мережі конфідентів; 

 Закупівля матеріалів (документи, хімічні речовини, вибухівка, 

картотеки та інші видаткові матеріали); 

 Закупівля закордонної преси та видавничих матеріалів; 

 Фонд шефа ГШ. На непердбачені термінові витрати; 

 Фонд безпеки. Кошти на потреби контррозвідки; 

 Утримання технічного персоналу; 

 Непередбачені витрати. Покривали всі можливі потреби, не 

передбачені попередніми статтями бюджету
145

. 

Для прикладу, у першому кварталі розвідувальний пост № 1 у Тернополі 

витрачав щомісяця на 4 розвідувальні мережі 30000 марок кожній, 3 агентів по 

30000 марок кожний та 3 кур’єрів з такою ж оплатою. За цінами 1921 року 

вартість організації мережі у Жмеринці вартувала 20000 польських марок
146
. У 

другому кварталі на потреби Експозитури 5 Відділ ІІ асигнував 5 700 000 

польських марок
147
. Серед трьох Експозитур, які діяли на східному напрямку, 

львівська отримала найбільші кошти. 

У 1923 році, з огляду на галопуючу інфляцію та здешевлення польської 

марки, видатки Експозитури у перерахунку в долари, значно зменшилися. 

Лише за вересень 1923 року розвідувальний пост № 2 у Рівному витратив 50 

млн марок, а Експозитура вцілому за третій квартал того ж року витратила 

305 850 400 марок
148
. Наступного року продовжилася інфляція, тому бюджет 

Експозитури почали рахувати у доларах. У другому кварталі 1924 року на 

                                                           
145

 Danielewicz, K. (2017). Lwowska Ekspozytura wywiadu…, 333-334. 
146

 CAW. Oddział II SG WP. sygn. І.303.4.6908. 
147

 Skóra, W. (2011). Działalność gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego…, 49. 
148

 Danielewicz, K. (2017). Lwowska Ekspozytura wywiadu…, 343. 



84 
 

трати підрозділу виділено 2982 долари, з них 1392 – на оплату роботи 

агентів
149

. 

На рубежі 1924 -1925 років відбувся перехід на нову національну валюту – 

злотий, чим успішно завершилась валютна реформа. Курс встановлювався 5,18 

злотих за американський долар. У третьому кварталі 1925 року бюджет 

Експозитури складав 35 тис. злотих
150
. Світова економічна криза значно 

вплинула на обсяги фінансування всього Військового Міністерства, зокрема і 

на бюджет Відділу ІІ, який зазнав скорочення. У зв’язку з цим, починаючи з 

1929 року, Експозитура 5 намагалася заощаджувати кошти по всіх можливих 

статтях. Цей чинник, навантаження на співробітників через значне збільшення 

потоку біженців та посилення контррозвідувальних зусиль радянської сторони, 

значно вплинули на якість роботи та кількісні показники окремих агентів та 

розвідувальних мереж. 

 

3.2. Формування та функціонування агентурної мережі 

Після підписання та ратифікації Ризького мирного договору польська та 

радянська сторона почали поспіхом перебудовувати власні розвідувальні 

мережі на умови праці в період мирного часу. 

Основоположним документом на початковому етапі розвідувальної роботи 

мирного часу стала «Інструкція організації розвідки в Росії», затверджена 10 

серпня 1921 р. Відповідно до цього документу, всі осередки активності проти 

СРСР були поділені на типи «А» та «B». Перший з них об’єднував осередки, 

які працювали по лінії радянської держави з території суміжних держав, 

другий – резидентури на території самого СРСР. На території Радянської 

України з групи «А» працювали: 

 Експозитура 5 у Львові – відповідала за розвідку на терені Київського 

військового округу (далі – КВО); 

 Розвідувальний пост у Кишиневі – південна частина КВО; 
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 Розвідувальний пост у Константинополі – південна частина України 

та південний Кавказ
151

. 

Основними акторами «конспіративних ігор» на початковому етапі мирного 

співіснування стали дипломатичні представництва Польської держави – у 

Харкові та Москві. Обмін дипломатичними представництва був одним із 

пунктів Ризького мирного договору
152
. Для польської сторони відкриття 

дипломатичного представництва у Харкові мало навіть більше значення, ніж 

посольсьтво у столиці СРСР. Польща мала свої основні інтереси «на Сході» 

саме на території України, критично поставали питання торгово-економічних 

інтересів, обмін населенням, опіка культурною спадщиною, повернення майна 

тощо
153
. Відповідно, ці два представництва стали опорними пунктами 

розвідувальної діяльності на території СРСР у 1921 р., на початковому етапі 

мирного співіснування двох держав. 

Польський військовий аташе у Москві мав завдання здійснювати 

координацію розвідувальної мережі, яка відпрацьовувала органи центральної 

влади РСФРР та три військові округи: Московський, Орловський та 

Приволзький. По можливості, мали також слідкувати за Київським та Західним 

округами
154
. Харківське представництво отримало завдання виконувати 

розвідувальні функції на території Харківського військового округу, у 

середовищі органів влади УСРР та, по можливості, на території Північного 

Кавказу. 

Відділ ІІ ГШ на початковому етапі активно послуговувався контактами та 

налагодженими мережами Польської організації військової (ПОВ)
155

. 

Здебільшого, це стосується періоду 1921-1922 рр. Більшість осередків 
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організації були раніше ліквідовані радянськими органами держбезпеки, тому 

польські розвідники покладалися на деяких вцілілих колишніх агентів. У цей 

час також тісною була співпраця із петлюрівським підпіллям, котре мало 

розгалужену інформаторську мережу та значну кількість прихильників. Серед 

знакових резидентів, які утворили розвідувальні мережі у другій половині 1921 

– початку 1922 рр. слід згадати «Захаренка» (Харків) та «Різб’яра» 

(Левандовського) у Києві
156
. Значною мірою вони мали певний успіх у 

здобуванні важливої інформації та поникненні до радянських установ, 

партійних органів і війська. Основний метод – вербування інформаторів 

безпосередньо у системі, підбір найбільш лояльних до ворогів режиму та 

незадоволених радянською владою. В умовах післявоєнного періоду, значного 

руху населення та помилкам радянської контррозвідки, така тактика мала успіх 

та непогані результати. 

Значним успіхом на початковому етапі діяльності польської розвідки 

мирного часу, у другій половині 1921 року було перевербування кількох 

агентів Закордонного відділу ЦК КП(б)У та виявлення з їхньою допомогою 

значної кількості решти агентури. Вже у липні 1921 року Експозитура знала 

повну схему організації
157
. Ця справа призвела до масштабного міжнародного 

скандалу та, невдовзі, стала одним з факторів ліквідації Закордоту. 

В контексті формування сталої системи розвідки на основі різноманітних 

досвідів та організації варто звернути увагу на гендерний аспект у 

конспіративній роботі, що, безсумнівно, заслуговує на окреме дослідження. 

Польська сторона значною мірою будувала власну мережу на уламках системи 

підпільних осередків ПОВ на території України. До цієї організації, від часів 

Першої світової війни, входила велика кількість жінок, які нарівні з чоловіками 

виконували різноманітні завдання і зарекомендували себе. Тому, логічно було 

б залучити значну кількість жінок-членкинь ПОВ до роботи у Відділ ІІ ГШ, 

особливо на тлі гострого дефіциту досвідчених кадрів, які могли б працювати у 
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достатньо специфічному середовищі країни Рад. Але так не сталося. Польська 

дослідниця зазначає, що на заваді широкому процесу стали культурні 

упередження, стосовно непридатності жінок до служби у війську, тим паче, 

служба у розвідувальних структурах. Відзначається, що у міжвоєнній Польщі 

жінки могли бути членкинями парамілітарних або гуманітарних організацій 

допомоги війську, а в кращому випадку, працювати у тилових структурах на 

цивільних посадах
158

. Разом з тим, Експозитура 5 для досягнення певних цілей 

іноді користувалася послугами жінок-агентів та інформаторів на території 

УСРР
159

. 

У 1922 році почали створювати постійні розвідувальні осередки, 

очолювані резидентами Відділу ІІ. Деякі з них проіснували по кілька років та 

мали неабиякий успіх. Одним з перших стаціонарний розвідувальний осередок 

був створений Відділом ІІ ГШ у Харкові на початку 1922 р. Ареал збору 

інформації – Лівобережна Україна та Північний Кавказ. Очолив пост капітан 

Вацлав Кенінг. Організація припинила своє існування в другій половині того ж 

року у зв’язку із деконспірацією командира
160
. У Києві протягом 1922 року 

діяли принаймні дві організовані розвідувальні мережі – підпоручника 

Станіслава Ланевського та Юзефа Юзефовича
161

. 

Слід зазначити, що перші розвідувальні осередки опиралися у своїй 

діяльності на офіційні представництва Польщі в УСРР, як то дипломатичні 

установи
162
, Прикордонна та Репатріаційна місії. Матеріали 

контррозвідувального відділу Київського губернського ДПУ дають підстави 

стверджувати, що саме ці установи в очах радянських органів держбезпеки 

були основним способом організованої розвідувальної роботи в УСРР
163

. 

Періодичні деконспірування польських агентів, котрі прикривалися легальною 
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роботою у офіційних установах – кидало тінь на діяльність дипломатів, перш 

за все. Тому, вже наприкінці 1921 року назріла достатньо напружена ситуація 

між Міністерством закордонних справ та Відділом ІІ ГШ стосовно доречності 

ризикованого використання дипломатичних установ у якості прикриття для 

розвідувальної діяльності. Ілюстративним у даному випадку може слугувати 

випадок із розвідувальною мережею «Альфа» у Харкові, котру очолював 

згаданий вище кап. Вацлав Кенінг. Мережа складалася з п’яти штатних 

співробітників Відділу ІІ ГШ. Командир мав організувати осередки також у 

Катеринославі, Києві та Одесі. Головне завдання полягало у здійсненні 

військової розвідки. Агенти мережі та залучені конфіденти повинні були 

здобувати доступ до військових та політичних установ радянської України з 

метою копіювання документів, розпоряджень, наказів, шифрів тощо. Загалом, 

всі матеріали, які давали змогу краще орієнтуватися у всіх військово-

політичних справах України. Окреме завдання Кенінга полягало також у 

створенні особливої групи для виконання найважливіших та найбільш 

нагальних завдань Відділу ІІ. Місячний бюджет харківської мережі складав 2,5 

млн польських марок. Зв’язок із Варшавою підтримувався через кур’єрів 

дипломатичної пошти. В разі нагальних справ керівник осередку міг 

користуватися телеграфним апаратом дипломатичного представництва з 

використанням спеціального шифру. 

На випадок початку війни, кап. Кенінг повинен був організувати 

абсолютно законспіровану додаткову мережу агентів. У мирний період її 

існування мало бути абсолютно секретним. Зв’язок із центром мали 

забезпечувати розвідувальний пост у Кишиневі та Експозитура 5 у Львові. 

Члени мережі могли контактувати лише з Кенінгом, котрий, у свою чергу, мав 

право погоджувати свої дії з Генеральним консулом у Харкові Францішеком 

Хрватом та charge d’affaires Беренсоном
164

. 

Вже на початку квітня 1922 р. кап. Кенінг звітував про скромні результати 

діяльності мережі. Він вказував на важкість здійснення систематичного 
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моніторингу території УСРР на південь та схід від лінії Харків-Кременчук-

Одеса, де були зосереджені основні промислові та військові об’єкти. Він також 

вказував на найбільш оптимальні, з його точки зору, методи розвідки. На його 

думку, ефективно було б залучати кадрових офіцерів до роботи у 

дипломатичних місіях. Наряду із незначними успіхами мережі, Генеральний 

консул Харват також пробував з власної ініціативи налагодити розвідувальну 

сітку через легальні торгівельні зв’язки. Невдовзі це стало причиною глибокого 

конфлікту між відомствами. 

Минуло ще чотири місяці діяльності осередку «Альфа», але відчутних 

результатів керівництво не отримувало. Причин цьому було декілька. За 

однією із версій, значним стримуючим фактором діяльності мережі стали 

Хрват та Беренсон. Кап. Кенінг у рапорті від 26.09.1922 р. писав, що «Пан 

Хрват, колишній співробітник Відділу ІІ, амбітний, скупий до влади, неохоче 

сприймав роботу мережі». Разом з тим, Хрват самостійно організував певну 

мережу інформаторів та конфідентів. Для допомоги використовував секретаря 

консульства Міхала Любенського. Але, з огляду на непрофесійність організації 

та слабку конспірацію, мережа була швидко виявлена радянськими агентами та 

ліквідована. У тій ситуації, за твердженням Анджея Пеплонського, Хрват 

спробував перекласти вину на керівника мережі «Альфа». З метою уникнення 

вияснення ситуації, всіляко затримував повернення із відпустки з Варшави 

кап. Кенінга
165

. 

Інша ж версія полягає у тому, що МЗС та Хрват, як представник цього 

відомства, мали кардинально протилежне бачення ситуації. Протягом 1922 р. 

до Польщі було вислано кількох агентів, котрі діяли непрофесійно та були 

деконспіровані, а деякі з них навіть компрометували дипломатичні 

представництва. Влітку Генеральний консул писав керівництву, що лише двоє 

із п’яти співробітників Відділу ІІ ГШ придатні для конспіративної роботи – 

Кеніг та Ганецький. Разом з тим, він прохав не надсилати до Харкова агентів, 

оскільки за тамтешнім представництвом ведеться найпильніший догляд з боку 
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радянських органів. При цьому він вказував на виконання дипломатичною 

місією всіх функцій, котрі покладалися на розвідувальні мережі, а саме 

надання звітів економічного та політичного характеру. Він навіть надсилав 

власні пропозиції до керівництва з приводу співіснування з агентами розвідки, 

які прикріплялися до дипломатичних представництв: 

1. Особа, вислана з метою військової розвідки є повністю, а не лише 

формально, прикріплена до служби певної дільниці так, що в робочі години 

виконує на рівні з усіма іншими службовцями лужбові обов’язки, і лише в інші 

години займається своїми справами; 

2. Як постійний службовець відповідної дільниці, він не може бути у 

безперервних відрядженнях; 

3. Дана особа отримує чіткі інструкції щодо абсолютної лояльності до 

керівника представництва або тієї дільниці, до якої її приділено, стосвно цих 

осіб не оже бути жодної конспірації, навіть щодо прізвища та характеру 

висланої особи. Усі рапорти, які дана особа відсилає до свого керівництва у 

Варшаві, показуються керівнику представництва…
166

 

Від початку глибока розвідка Відділу ІІ в Україні була малоефективною з 

точки зору командування. На початку 1923 року тут діяли три організовані 

агентурні мережі: Харків – криптонім «О-5» (кап. Кеніг), Київ – криптонім «А-

9» (підпоручник Ланевський) та Одеса – криптонім «D-5» (пор. Кінтопф). 

Основна проблема полягала у складності вербування інформаторів. На початку 

року шеф розвідувального відділу вислав до України з інспекційною поїздкою 

досвідченого резидента на Сході – кап. М. Таліковського. Його завдання 

полягало у вивченні можливості розбудови розвідувальної мережі на терені
167

. 

Капітан Кеніг на той час вже був деконспірований, тому Таліковський 

запропонував скерувати до Харкова резидента, який на той час працював у 

Петрограді – кап. Леховицького-Чеховича. 
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Протягом 1922 року окрім роботи через дипломатичні установи, офіційні 

представництва та окремих осіб польської національності, Відділ 2 ГШ 

намагається налагодити широкий доступ до польського населення на місцях. 

Відомі випадки вербування оптантів, які займали відповідальні посади в армії 

та радянських установах. Радянська контррозвідка відмічала кілька факторів, 

котрі сприяли полякам на Правобережжі. По-перше, населення у деяких містах 

та містечках регіону на 20% складалося з етнічних поляків. По-друге, регіон 

багатий на цукрові заводи, на яких поляки становили абсолютну більшість 

управлінського та керівного персоналу. По-третє, тісні зв’язки місцевого 

польського населення з родичами, які виїхали до Польщі, тікаючи від 

більшовиків
168

. 

Відповідно до організаційної структури Відділу ІІ ГШ на території СРСР в 

середині 1923 р. діяли п’ять штатних мереж глибокої розвідки, зокрема в 

Україні дві: «А.9» у Києві та «D.5» в Одесі. Мережа «А.9» діяла при польській 

оптаційній місії, з її ліквідацією мережу перенесено до Харкова на початку 

березня 1924 року для безпосереднього зв’язку із новоутвореним Генеральним 

консульством. Діяльність мережі високо оцінили у Відділі ІІ, за результатами 

1924 року вона була одним із найкорисніших джерел інформації на сході
169

. 

Ближня розвідка, котрою опікувалися Експозитури, мала значно більшу 

мережу. Експозитура 5 у Львові зі своїми офіцерськими постами у Терноплі та 

Рівному оперувала розвідувальними мережами у Києві, Одесі, Харкові, 

Проскурові, Вінниці та Житомирі. В інших містах діяли місцеві агенти та 

конфіденти. Резидентам Експозитури 5 у 1923 р. вдалося отримати 

інформаторів у київському штабі артилерії КВО, у штабі КВО та у школі 

Червоних старшин в Одесі. Пост №1 у Тернополі ввів агентів в окружні 

комітети партії у Вінниці та Проскурові. Натомість пост №2 завербував агентів 

ДПУ в Славуті, в партійних установах Вінниці та у кількох військових 

частинах. Слід зазначити, що у 1923 р. всі розвідувальні мережі, як глибокої та 
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і ближньої розвідки (Експозитур) координувалися відділом Центральної 

Агентури Відділу ІІ ГШ. 

Особливості роботи ближньої та глибокої розвідки цікаво порівняти на 

прикладах звітності ДПУ, де достатньо детально подається інформація про 

«боротьбу зі шпигунами». Діяльність польської розвідки у прикордонній зоні 

за червень 1923 року подається у доповіді-звіті про діяльність 

Контррозвідувального підгубвідділу ДПУ. Інформація у доповіді подана 

достатньо об’єктивно та критично. Вказуються недоліки та переваги кожної 

сторони. Доповідь адресувалася прямому керівництву за грифом «Цілком 

таємно», тому існує висока вірогідність достовірності наведених даних. 

Район Поділля є достатньо ілюстративним для аналізу, оскілька він 

межував одразу з двома державами – Польща та Румунія. Окрім цього автори 

звіту описують регіон, як «стійке гніздо Петлюрівщини».
170

 Загальна 

протяжність кордону по Збручу та Дністру у зоні відповідальності Подільської 

прикордонної ділянки – 574 версти (загальна протяжність польсько-

радянського кордону – 1412 км
171

). З боку радянської України охорону кордону 

несли: Подільський губвідділ ДПУ з підвідомчими прикордонними загонами 

ДПУ, а саме Проскурівський прикордонний окружний відділ ДПУ. Він у свою 

чергу поділявся на Волочиський, Сатанівський та Гусятинський прикордонні 

пости, кожен із яких мав по 3 прикордонні застави кожен. У військовому 

відношенні кордон охоронявся на польському відтинку на Поділлі 20-м та 21-м 

прикордонними батальонами, разом 993 багнети та 206 шабель
172

. 

Слабка технічна оснащеність кордону із радянського боку також сприяла 

доволі спокійному існуванню контрабандних шляхів
173
. Начальник 

контррозвідувального відділу товариш Галицький відверто визнавав охорону 
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кордону на ввіреній йому ділянці у всіх сенсах незадовільною. Основні 

причини: падіння моральної складової працівників ДПУ (читай - 

прикордонників), військових та митників; їхня низька кваліфікація та 

незадовільне матеріальне забезпечення всіх служб, які залучалися до охорони 

рубежів. Прикордонна інфраструктура була зношею на 90%. Телефонний 

зв’язок на кордоні був у незадовільному стані унаслідок відсутності достатньої 

кількості телефонних апаратів та кабелю. Технічної сигналізації взагалі не 

існувало, на випадок тривоги застосовувалися постріли у повітря
174

. 

Українсько-польський кордон характеризується, як набагато більш 

активний, ніж румунський. Одна із головних причин – ширина та глибина 

Дністра, що унеможливлювало налагодження сталих контрабандних шляхів і 

надійних переправ. Дзеркальна ситуація була на кордоні з Польщею. На Збручі 

нараховувалося 206 бродів
175

 згідно зі звітом. Це була суцільна територія 

активної контрабандної торгівлі, нелегальних переправ перебіжчиків, 

політичних елементів, розвідників тощо. Вся прикордонна смуга з обох сторін 

являла собою величезне підприємство з мільйонними валютними оборотами. 

Разом з тим саме кордон Польщі та УСРР був найбільш загрозливим з точки 

зору польського військового командування у разі війни
176

. 

Основними організаційними пунктами польської резидентури радянські 

візаві визначали села: Ольховчик, Гусятин, Кузьмінчик, Голеніщево, Мислова, 

Фрідріхівка, Пукляки, Підфіліп’я, Ісаківці, Жванець та Збручський цукровий 

завод
177
. Найбільш вдалий та надійний спосіб переходу кордону – разом з 

контрабандистами. Експозитура постійно використовувала даний варіант 

переправи. Значній присутності польської розвідки на території Поділля також 

сприяла значна кількість польського населення в регіоні, «петлюрівців» та 
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інших соціальних верств, незадоволених радянською владою
178
. З метою 

ефективної протидії всім вищезазначеним явищам на кордоні 

контррозвідувальний відділ визначав свої подальші кроки: 

1. Боротьба зі шпіонажом, головним чином із поляками; 

2. Моніторинг протилежного боку прикордонної полоси та виявлення 

переправ противника; 

3. Боротьба з контрабандою; 

4. Боротьба з контрреволюційними угрупованнями, особливо з 

«петлюрівцями»; 

5. Боротьба з бандитизмом
179

. 

Окремо у звіті також приділено багато уваги питанню незадовільного 

грошового забезпечення діяльності всієї прикордонної інфраструктури. 

Виділених асигнувань жодним чином не вистачало для повноцінної роботи у 

прикордонній зоні, де плата за послуги інформаторів була дуже високою. 

Зазначалося відносно задовільне становище сексотів, які отримували окрім 

грошового забезпечення, також обмундирування, білизну, черевики, інколи 

навіть продукти харчування
180

. 

Окремо виділяється питання функціонування прикордонних відділів ДПУ. 

Їхню працездатність загалом оцінювалась, як задовільну, але з опису реального 

становища можна зробити висновок про загалом достатньо оптимістичну 

оцінку, котра не відображала реальний стан речей. Одна із головних проблем, 

окрім слабкого грошового забезпечення – комплектація малокваліфікованими 

кадрами. Відмітимо також нарікання на відсутність «чекістської»
181

 підготовки 

у контролерів на прикордонних пунктах пропуску. Частина з них були 

малограмотними, а моральна та політична підготовка не відповідали високим 
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запитам керівництва. Ці фактори були наслідком низького рівня забезпечення, 

адже зазначається, що контролюючий склад прикордонників змушений був 

вирішувати житлове та продуктове питання за рахунок місцевого населення. 

Відповідно, весь цей комплекс проблем створював належне підгрунтя для 

поширення зловживання службовим становищем з корупційними складовими. 

Деструктивні умови праці породжували значний відтік співробітників із 

прикордонних військ ДПУ. Фіксується бажання багатьох кращих 

співробітників перевестися на інші місця служби. Разом з тим на їхніх місцях 

залишалися менш кваліфіковані та схильні до правопорушень колеги. Лише за 

один місяць на ділянках Подільського загону прикордонних військ виявлено 10 

контролерів, котрі сприяли переміщенню контрабандних товарів через кордон. 

Очевидно, що це далеко не повна статистика. Навіть з 10 наведених прізвищ 

лише частина була знята із посад, ще менше справ – передані до суду
182

.  

Окрему вагому роль у прикордонній інфраструктурі відігравали митні 

органи. За висновками контррозвідувального відділу Подільського ДПУ дана 

структура мала цілком антирадянський настрій. Відмічається, що лише завдяки 

постійному контакту із прикордонними органами ДПУ, митники не 

дозволяють собі відвертих антирадянських провокацій. Велика кількість з них 

залишалися працювати ще з дореволюційних часів, оскільки не вистачало 

підготовлених нових кадрів. Поряд із напруженими стосунками із 

прикордонниками контррозвідка оцінює роботу митників, як задовільну. 

Відмічаються успіхи у боротьбі із контрабандою. Матеріальне становище 

службовців були набагато кращим, ніж у прикордонних військ
183
. За виявлену 

контрабанду вони отримували доплати, але, разом з тим, не цуралися брати 

участь у контрабандних потоках. Подібна типова характеристика надається 

кожній із митниць у межах Подільської губернії – Кременецькій, 

Проскурівській та Могилівській
184

. 
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У всій вищеописаній структурі проблем радянської кордонної системи на 

межі з Польщею одну з ключових ролей відігравало явище контрабанди 

товарів, яке мало глибоке історичне коріння у даному регіоні та неабияк 

розквітло у 1920-х роках
185
. Саме контрабандні шляхи ставали основними 

маршрутами переходу кордону агентури та резидентів усіх штибів, як з 

польського, так і з радянського боку. Таким чином, у червні 1923 р. на 

радянській стороні у межах Подільської губернії було зафіксовано 57 

транзитних торгівельних пунктів
186
, через які відбувався перепродаж 

контрабандних товарів. Окрім значної кількості бродів, серед особливостей 

ландшафту та решти факторів, які сприяли незаконному прикордонному руху, 

були: прикордонна лісиста місцевість, звивисте русло, розташування житлових 

будинків на самому березі Збруча тощо. 

Найбільшими категоріями імпортних контрабандних товарів були: 

паперова, шерстяна та шовкова мануфактури, різноманітні галантерейні 

товари, «колоніальні» та спиртні напої. Експортні товари були менш 

вишуканими, але надзвичайно рентабельними для контрабандистів. Головні 

експортні товари: пенька, тютюн, золото, срібло, сало, роги, щетина, кінські 

хвости та інш сировина. Надзвичайно прибутковою статтею доходів 

контрабандистів буі вивіз живої худоби, який подукуди приносив прибуток у 

200% від стартової ціни. Переправа цілих партій худоби відбувалася досить 

простим способом. Селянин підганяв її ніби для водопою до Збруча у одному із 

мілководних місць і, скориставшись моментом, переганяв стадо на інший 

берег, де його зустрічав «колега»
187

. 

Польську сторону кордону контррозвідка ДПУ характеризувала у 

позитивних тонах. Відмічалося, що майже по всій протяжності кордонна 

мережа забезпечена телефонним зв’язком, у прикордонній зоні ліквідовані 

лісові насадження глибоко в тил, що дає можливість польським вартовим 
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здійснювати надійний візуальний контроль відповідної ділянки. Вартові 

розташовувалися на відстані версти один від одного, вночі їхня кількість 

подвоювалася
188
. Радянська прикордонна охорона ДПУ також намагался 

запозичити подібний досвід облаштування прикордонної інфраструктури. 

Зокрема, щодо вирубки лісових смуг вздовж кордону для кращого візуального 

контролю території. Відповідну постанову прийняла Рада Праці та Оборони 

(Совет Труда и Обороны) 4 травня 1923 року. Згідно з документом, ДПУ мала 

очистити від лісових насаджень дотичну до кордону смугу 15 сажнів в 

ширину
189

. Починаючи від 1923 року з радянського боку розпочалася 

інституціоналізація так званого внутрішнього широкого кордону. Пропозиція 

побудови глибокого багаторівневого захисту кордону була запропонована з 

боку ДПУ СРСР. Вона мала складатися з 4 поясів. За 4-метровою просікою 

безпосередньо на лінії кордону мала бути 500-метрова зона, призначена для 

розміщення прикордонних військ, казарм, спостережних пунктів та інших 

будівель. Все цивільне будівництво в цій зоні чітко регламентувалося, на 

стратегічних напрямках воно мало проходити потрійне погодження: місцева 

влада, прикордонники та РСЧА. Наступна зона, шириною 7,5 км, являла собою 

тили прикордонних військ, котрі мали тут широкі повноваження: перевірка 

документів, обшук та конфіскація. Нарешті, на відстані ще 16 або 22 км 

прикордонники отримували право переслідувати правопорушників
190

. 

Очевидно, що така система була напралена не лише для захисту кордону від 

потенційної зовнішньої агресії, але для повного закриття кордону для відносно 

вільно переміщення населення
191

. 

Слід відзначити добру поінформованість контррозвідувального відділу 

стосовно структури польської розвідки на кордоні. У звіті достатньо детально 
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описується організаційна структура Експозитури 5, командування та методи 

роботи. Відзначаються певні зв’язки, активності та акції. Наприклад, достатньо 

детально описуються способи переправи резидентури на радянську сторону 

через Підволочиськ. Відзначається, що представником Експозитури 5 тут був 

комісар місцевої поліції Камінський. Радянська контррозвідка вважала факт 

роботи в поліції та на Експозитуру – одним з методів шифрування агента, а 

також і дефіцитом кадрів
192
. Тим не менше, вся робота по розвідці у районі 

Підволочиська йшла безпосередньо через Камінського, як засвідчує близьке до 

нього джерело. 

У зоні відповідальності Камінського також перебували переправи 

контрабандистів у ближчих до Підволочиська населених пунктах, вони і 

являлися транзитними пунктами для агентури. Найбільш інтенсивно переправи 

працювали біля хутора Дорофіївка, у селах Маслова та Морозівка. 

Популярними способами переправи агентури на радянську сторону було 

маскування під біженців з підробними документами, також під виглядом 

перебіжчиків, дезертирів та контрабандистів. Свідчення проносяться у білизні, 

підошві на онучах тощо.
193

 

У контексті підозри належності пана Камінського до служби як у поліції, 

так і на Експозитуру 5, варто визначити ступінь взаємодії обох структур у 

прикордонній зоні. Інформатори ДПУ почасти мали рацію, рапортуючи про дві 

причини перебування поліцейського Камінського на вказаній посаді – спосіб 

шифрування та дефіцит кадрів. Польська політична поліція на прикордонних 

землях від 1921 року була широко залучена до роботи на цілі контррозвідки
194

, 

в той час, як державна – до фізичної охорони кордонів
195

. Важливість 

державної поліції у справі захисту кордону знизилася, починаючи зі створення 
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підрозділів КОП, які працювали безпосередньо на місцевості у прикордонній 

зоні, в той час, як політична поліція мала змогу відпрацьовувати територію 

вглиб країни
196
. Протягом всього міжвоєнного періоду виникла достатньо 

значна кількість непорозумінь стосовно підслідності справ, розподілів зон 

відповідальності тощо. Попри це політична поліція була значним засобом у 

сфері контррозвідки
197

. 

Користуючись позитивним ставленням більшості населення польської 

сторони прикордонної зони до СРСР, радянська контррозвідка мала достатньо 

розгалужену систему інформаторів серед місцевого населення на протилежній 

стороні. Завдяки цьому схема роботи польських інформаторів була достатньо 

відомою органам ДПУ. У червні 1923 р. вони звітували про наявність великої 

кількості польської агентури у прикордонних торгівельних фірмах або у 

представництвах торгівельних мереж, які мали торгові відносини з УСРР
198

. 

Агентами були зазвичай власники цих фірм або їхні торгівельні посередники. 

Другий спосіб здобуття інформації – опитування репатріантів із радянської 

сторони або окремих біженців. Третій спосіб – отримання свідчень від 

місцевих жителів прикордонної полоси з радянського боку, які час від часу 

бували на польській стороні. 

Вже у цей період маємо прямі свідчення достатньо високої 

поінформованості органів ДПУ стосовно загальної структури розвідки Польщі 

на території СРСР щодо розподілу обов’язків окремих структур. Зокрема, 

зазначається, що окрім широкомасштабної розвідки Експозитури 5 у 

прикордонній зоні та у прикордонних губерніях, центральною агентурою 

Відділу 2 ГШ здійснюються самостійні розвідувальні дії. Це були окремі 
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завдання, котрі реалізувалися через військових аташе
199

 та інших представників 

різних дипломатичних місій в УСРР, а також за допомогою спеціальних 

агентів Відділу для здійснення особливих завданнь вглиб території радянської 

України, зокрема і в апаратах центральних органів влади УСРР та СРСР
200

. 

Ілюстративною видається загальна статистика контррозвідувального 

відділу Подільського ДПУ за червень 1923 року та за півроку. Група по 

шпіонажу вела 3 агентурних справи та 13 слідчих. Загалом по 13 слідчих 

справах утримувалися 185 підозрюваних у здійсненні шпіонажу
201
. Затриманих 

за незаконний перетин кордону – 175 осіб
202
. З 1 січня до 1 липня за 

незаконний перехід кордону, радянсько-румунського та радянсько-польського, 

було затримано 770 чоловік. Левова частка з них – на польському відтинку 

рубежу. Офіційну підозру у шпіонажі отримали 26 осіб, а 5 осіб засудили, як 

шпигунів. Соціальне походження всіх п’яти засуджених – інтелігенція
203

. 

Глибока розвідка поляків того ж періоду знайшла своє відображення у звіті 

контррозвідувального відділу Київського губернського ДПУ за 1923 рік. 

Основний лейтмотив звіту полягає у домінуванні польської розвідки на цій 

території з-поміж інших іноземних секретних структур, вони були 

найактивнішими у Правобережній Україні загалом. Як і попереднього, 1922 

року, відзначається, що активна розвідувальна робота розвідки полегшувалася 

за рахунок великої кількості етнічних поляків у радянських установах та у 

армійських частинах, окремо робився наголос на роботі польської Місії у 

Києві, котра прикривалася дипломатичним імунітетом у своїй підпільній 

діяльності. 

Діяльність польської Місії у Києві була під постійним контролем 

зовнішнього спостереження та співробітників-інформаторів всередині 
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установи. Вся діяльність представництва відображалася у щомісячних звітах 

Контррозвідувального відділу губернського ДПУ. Вони відрізняються 

детальними описами внутрішніх справ, розмов між співробітниками, 

переміщень та контактів тошо. Відзначається, що значна частина 

співробітників Місії, котрі мали дипломатичний імунітет, були у достатньо 

близьких стосунках із Відділом ІІ чи навіть були штатними співробітниками 

вказаної структури
204
. Зв’язки працівників Місії з іншими людьми автоматично 

ставили їх у ряд потенційних шпигунів чи, принаймні, осіб, котрі потребували 

детальної перевірки з боку ДПУ. У лютому 1923 року контррозвідка фіксувала 

значно активнішу діяльність співробітників представництва у сфері торгівлі та 

спекуляції, ніж у реалізації прямих обов’язків. Високий рівень обізнаності у цій 

справі радянські органи мали завдяки своєму секретному співробітнику, 

котрий займався у Місії закупівлею всіх цінностей та золота
205
. Відтак, 

більшість дипломатичної пошти, котра відправлялася до Польщі становили 

вищевказані цінності, килими, картини та інші подібні речі
206
. У зворотньому 

напрямку торгівельний представник Маркевич провозив через кордон 

дипбагажем для Місії велику кількість закордонних товарів, котрі успішно 

реалізовувалися через перекупників на київських базарах
207

. 

Реакція контррозвідки губернського ДПУ полягала у масових акціях, котрі 

були направлені скоріше на залякування, з мінімальною процесуально-слідчою 

складовою, але із широким охопленням. Так, 1923 року у рядах червоної армії 

було проведено масове звільнення осіб, котрі мали наміри отримати іноземне 

підданство, передовсім поляків, також тих, хто був помічений у контактах із 

польською Місією. Вся активність у антишпигунській діяльності за 1923 рік 

відображається наступною статистикою: ліквідовано п’ять польських 

шпигунських організації, 10 резидентур, ряд конспіративних квартир. 

Арештовано за звинуваченням у польському шпигунстві 70 осіб, з яких 15, на 
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думку контррозвідки, були активними агентами Відділу 2 ГШ
208
. Загальний 

звіт не відобразив кількість обвинувальних вироків по справам «польського 

шпіонажу» з вищою мірою покарання. Про їхню кількість можемо судити з 

випадку так званої «справи Єфімова», котра закінчилася у березні 1923 року. 

Належність до інформаторської мережі польської розвідки переконливо 

доведено стосовно лише кількох осіб із 43-х затриманих у ході розслідування, 

але Надзвичайна сесія губернського революційного трибуналу своїм вироком 

засудила до розстрілу 16 осіб, інших до різних термінів ув’язнення, і лише 

трьох – за браком доказів, випустили з-під арешту
209

. 

Активна діяльність радянської контррозвідки та суворі міри покарання для 

причетних до розвідувальної діяльності осіб відіграли свою роль у наступному, 

1924 році. На початку року львівська Експозитура мала кілька активних 

закордонних резидентур – у Києві, Житомирі, Козятині, Вінниці. Прикордонні 

розвідувальні осередки знаходилися у Рокитні, Острозі, Ланівцях, 

Підволочиську та Окопах. Вони, у свою чергу, здійснювали оперативне 

управління допоміжними зафронтовими постами розвідки, які в цей час 

розташовувалися у Вапнярці, Гречанах, Жмеринці, Козятині, Києві, Коростені 

та Шепетівці. Головна їхня функція полягала у фіксації переміщень військ та 

допомозі кур’єрам, котрі рухалися залізницею
210
. Загалом розгалужена мережа 

резидентур на радянській території з початку 1924 року почала ставати вельми 

неефективною, не виправдовуючи очікувань керівництва. За результатами 

першого кварталу відзначалася значна смертність серед агентури, низька якість 

добутих матеріалів, падіння інтенсивності роботи та значні запізнення із 

доставкою актуальних розвідувальних даних. 

Значною мірою, ситуація не покращилася також і в другому кварталі. 

Окрім низької активності розвідників, велика кількість кур’єрів не доставляли 

повідомлення. Значною мірою внаслідок активності радянської контррозвідки, 

а також на безліч позаштатних ситуацій, котрі траплялися в дорозі. Велика 
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частина резидентів не виконувала поставлені завдання, спостерігалися великі 

втрати в людях, бракувало відповідної підготовки для нових агентів. 

Ілюстративною, в даному випадку, є статистика роботи Експозитури 5 за 

другий квартал 1924 року. При наявності 40 платних агентів, не штатних 

співробітників, Експозитура за 3 місяці роздобула 48 документів різної 

інформативності та якості: 31 документ по частинам військ, 13 документів 

органів ДПУ, 17 по окремих військових комісаріатах. За звітний період 

підготовлено 6 інформаційних рапортів на основі вищевказаних документів, 

загальною кількістю – 96 друкованих аркушів
211

. 

В липні шеф Відділу ІІ полковник Міхал Байер надіслав листа до 

керівника Експозитури підполковника Адама Айдукевича у якому висловив 

своє незадоволення роботою всієї структури розвідки на польсько-

українському кордоні. Він відмітив неприпустимість наявності великої 

кількості платних резидентів з настільки низьким коефіцієнтом корисної дії. 

Нарікання зводилися навіть до достовірності тієї невеликої кількості 

інформації, котра надходила з Експозитури. Справа дійшла до того, що 

командування не знало точної кількості дивізій на території правобережної 

України та у безпосередній наближеності до прикордонної зоні. Це вже не 

рахуючи відсутності відомостей про наявну кількість бійців, озброєння, 

техніки тощо. Значна кількість інформації не підтверджувалася даними з інших 

джерел, зокрема розвідувальними постами центрального апарату Відділу ІІ. 

Полковник Байер звертав увагу на слабку підготовку кадрів, а відтак і погану 

якість добутого матеріалу. Непрофесійне ставлення до обов’язків керівництва 

львівської Експозитури мали наслідки далеко за межами ареалу їхньої 

відповідальності. Співробітники сусідніх Експозитур та Реферат Схід Відділу 

ІІ почали нарікати на застарілість, а, інколи, і на хибність даних, переданих 

колегами зі Львова. Дана ситуація ставила під удар всю систему польської 

розвідки на східному кордоні, враховуючи надзвичайну серйозність 

супротивника. 
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У виправдання власної некомпетентності підполковник Айдукевич 

наводив наступні причини останніх невдач ввіреної йому структури: 

1) Брак підготовлених та моральностійких кадрів для подібного роду 

праці; 

2) Неможливість перевірки новобранців до першого практичного 

завдання (яке досить часто ставало останнім – Авт.); 

3) Добре організована радянська контррозвідка, а саме в частині 

співпраці військових та адміністративних органів; 

4) Агенти змушені часто нищити роздобуті матеріали у випадку 

викриття для уникнення проблем чи навіть смертної кари; 

5) Вплив посилення кримінальної відповідальності у радянському 

законодавстві за «шпигунську діяльність». Широке застосування вищої міри 

покарання спричинило відтік кадрів та раніше завербованих агентів; 

6) Брак порозуміння та співраці Експозитури із прикордонними 

службами
212

. 

Пояснення керівника львівської Експозитури не переконали полковника 

Байера. Відтак, 22 липня 1924 року Айдукевич передав свої обов’язки 

співробітнику Експозитури капітанові Едварду Магержі, котрий залишався 

виконуючим обов’язки начальника Експозитури лише кілька місяців, 

передавши командування підполковникові Станіславу Мачку
213

. 

З приходом нового керівництва наприкінці 1924 року, діяльність 

Експозитури на ввіреній території відповілальності значно активізувалася. В 

останні місяці 1924 року вдалося організувати ряд нових розвідувальних 

постів: 2 осередки у Києві, при штабах 45 стрілецької дивізії та 134 піхотного 

полку; у Житомирі з представництвом у Шепетівці; розвідувальний пост у 

Кам’янці-Подільському; мережа агентів у штабі 51 стрілецької дивізії в 

Одесі
214

. 
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Глибока розвідка також зазнала значного удару, очолювана безпосередньо 

Відділом ІІ зазнала значної втрати в середині 1924 року. В Одесі місцеве ДПУ 

затримало кількох членів розвідувального осередку «D.5», очолюваного 

поручником Генриком Кінтопфом. Він офіційно вважався членом польської 

місії з оптації. Його викрила одна з інформаторок, рекомендована йому 

Експозитурою 5, Олена Найдьонова, вона ж Яніна Зелінська. В Експозитурі 

вона мала репутацію надійного інформатора, але була розконспірована і 

змушена була видати керівника мережі. Кінтопф мав дипломатичний імунітет, 

тому був оголошений персоною нон-грата та покинув УСРР. Найдьонова та ще 

4 особи отримали смертні вироки, решта членів організації – великі терміни 

ув’язнення
215

. 

Рубіж 1924-1925 років позначився проведенням комплексної масштабної 

протидиверсійної операції на чолі з львівською Експозитурою. Вона отримала 

назву K. D. Це була відповідь на значно активізовану діяльність чисельних 

радянських диверсійних груп, котрі переходили кордон та здійснювали зухвалі 

напади на адміністративні та військові об’єкти на території Польщі, котрі 

супроводжувалися чисельними жертвами. Головна мета польської операції 

полягала у повному оволодінні радянсько-польського кордону 

протидиверсійними засобами для запобігання раптовим нападам з боку 

противника. В межах операції розвідка опанувала чотири основні напрямки: 

- Польська прикордонна територія; 

- Радянська прикордонна смуга вглиб території на 60 км з метою 

встановлення диверсійних груп, якы формувалися на цій території; 

- Осередки створення та тренування диверсантів у Києві, Жмеринці та 

Вінниці; 

- Територія Західної України до річки Сян. 

На кожній із визначених територій працювали відповідальні агенти, котрі 

мали у своєму підпорядкуванні мережі конфідентів. Таким чином, загалом за 

                                                           
215

 Bruski, J. J. (2010). Między prometeizmem a Realpolitik…, 125. 



106 
 

весь час операції було залучено, за польськими даними, більше 110 агентів та 

конфідентів
216

. 

Навесні 1925 року Експозитура змогла налагодити серйозну розвідувальну 

мережу на території УСРР, нею було охоплено найбільші міські центри та 

майже всі значні міста поблизу радянсько-польського кордону. Зокрема, в цей 

час діяли настпуні резидентури: 

- у Києві, законспірована у міському ломбарді. Мала виходи для 

розвідки в Криму, 14 стрілецькому корпусі та 45 піхотній дивізії; 

- в Одесі з резидентом у штабі 51 стрілецької дивізії; 

- в Житомирі з резидентом у 131 піхотному полку; 

- у Кам’янці-Подільському при окружному військовому комісарі з 

резидентом у Вінниці тощо. 

Після всіх введених нових керівництвом змін, робота Експозитури у 

Львові значно поліпшилася та стала ефективнішою. Принаймні, про це 

свідчить кількість роздобутої інформації у 1925 році та інтенсивність роботи 

радянської контррозвідки. 

Одним із важливих аспектів реорганізації діяльності Експозитури 5 було 

налагодження нової системи агентурної роботи. Вона полягало у поступовій 

відмові від послуг платних цивільних агентів та переходу до застосування 

військових кадрів. Цивільні конфіденти, як невід’ємний елемент мережі, на 

кінець року зосталися лише на кордоні, у пунктах інтенсивного руху 

населення. 

Рішення про поступову заміну цивільних на військових виглядало 

реальною альтернативою для військового керівництва. Втім, на практиці, 

закордонні мережі агентів, окрім штатних працівників під прикриттям в 

дипломатичних установах, здебільшого залишалися цивільними або 

колишніми військовими. У більшості випадків агенти Експозитури у 

глибокому тилу та постійні резиденти мали українське, польське, інколи 

російське походження. Одним із знакових провалів прикордонної 
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розвідувальної мережі, котрий повпливав на рішення ширше залучати 

кадрових військових, була справа Миколи Анчака-Арсентьєва – багаторічного 

та досвідченого агента Експозитури. 

Біографія цього агента була доволі типовою і відображала всю складність 

геополітичних процесів на теренах України від початку Першої світової війни. 

Він народився у місті Ловач під Варшавою у родині службовця 1892 року. У 

1913 році пішов у Тамбовський полк на строкову службу. З початком війни 

після кількох переводів по тилових частинах, потрапив на поповнення 8 

корпусу РІА в складі 5 запасного полку у місті Новоград-Волинський. Вперше 

потрапив на передову всередині 1916 року у складі 59 Люблінського полку 15 

дивізії. Отримав поранення лівої руки. Через два місяці проведених в госпіталі 

повернувся у розташування полку, де невдовзі 12 грудня отримав контузію та 

поранення лівої ноги
217
. Ще після кількох переводів по запасних частинах 

отримав звання прапорщика в середині 1917 року. Тоді ж демобілізувався та 

відправився у місто, де розташовувалась його частина – Новоград-Волинський. 

Тут Микола Анчак-Арсентьєв пішов працювати в міліцію. В часи гетьмана 

Павла Скоропадського пішов з міліції та поїхав на батьківщину дружини у 

Володимир-Волинський. Протягом визвольних змагань пербував у складі 

різних військ та політичних таборів. З його слів на допитах чітко 

прослідковується єдина мета цієї людини – вижити за будь-яку ціну і, бажано, 

мати з того певний зиск. Він служив в охороні в’язниці при поляках, потім 

подався до військ УНР, певний час перебував в УГА та в рядах більшовицької 

армії. Після підписання Варшавського договору, у травні 192о року Микола 

Анчак потрапив до 1-шої Запорізької дивізії хорунжим. Після відступу на 

територію Польщі потрапив до табору інтернованих у Ланцуті, де пробув сім 

місяців. За протекцією полковника Гришка був відправлений до Львова, де 

отримавши розпорядження переміщений на кордон, до міста Корець у 
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розпорядження поручника Глазура – начальника рівненського розвідувального 

посту №2 львівської Експозитури 5
218
. Анча котримав наступні інструкції: 

- організувати резидентуру та її стабільний зв’язок із розвідувальним 

постом; 

- добувати різноманітні свідчення, накази, диспозиції, інструкції 

тощо
219

. 

Координатором резидентруи від Експозитури був поручник Літинський. 

Анчаку вдалося у досить короткий термін всередині 1922 року організувати 

стійку організацію інформаторів. Через свої зв’язки у Новограді Волинському, 

куди він часто нелегально з’являвся, з ідейних чи матеріальних благ вдалося 

завербувати місцевих жителів, які стали стабільним джерелом цінної 

інформації для польської сторони. Зокрема, цінну інформацію та військові 

накази доправляв через подругу Анчака Ольгу Кереш співробітник 

війсккомату Іван Клопотовський. На допиті Микола Анчак зазначив, що 

Клопотовський перший раз приніс більше 20 військових наказів та секретний 

наказ про розстріл 357 чоловік, які потрапили в полон під Базаром
220
. Навесні 

1923 року в резидентурі вже було задіяно близько 10 осіб, а обсяги інформації, 

яка переправлялася на польську сторону у квітні досягли обсягів у 40 

оригінальних документів. Дружина Клопотовського, котрий сам дістав всі ці 

документи, Ольга отримала від поручника Літинського 800 тис. польських 

марок. У травні 1923 року Анчака попередили, що Ольга Кереш – його 

постійний канал зв’язку із рештою інформаторів, не може з’явитися на чергову 

зустріч, оскільки підозрює стеження за собою
221
. Невдовзі її затримали, як і 

близько 10 осіб, пов’язаних зі збором інформації. 

Через деякий час Микола Анчак знов організував резидентуру, котра діяла 

від початку 1924 року. На початку вересня 1924 року вся організація була 

виявлена, у новій справі арештовано 10 осіб, включно із Миколою Анчаком. 
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Його затримали в ніч з 8 на 9 вересня біля Комендатури №2, 7 прикордонної 

застави при спробі перейти кордон на радянську сторону
222
. Із собою він мав 

два листа та дві фотокартки. У справі зберігся лише один лист. Він адресувався 

«Петру та Борису» (Едмунду Будзяновському – «Петро-Трава» та Прокопчуку-

Базилюку Федору – «Федька», «Борис не плюй»
223
) із проханням якомога 

швидше організувати доставку 20 газет «Красная армия» та «Красная звезда», а 

також всього матеріалу, який може бути цінним, особливо про переміщення 

військ
224
. У якості оплати означені резиденти та їхні інформатори отримували 

контрабандні товари, які могли реалізувати. 

Слідство та вироки радянського суду у подібних справах були достатньо 

типовими. Слідча справа обмежувалася кількома допитами та однією, за 

деякими виключеннями, кількома очними ставками. Зі свідчень наданих на 

різних допитах однією особою добре видно, що на затриманих чинився 

психологічний, можливо, навіть, фізичний тиск. Микола Анчак кілька разів 

змінював свої свідчення у питаннях співпраці із місцевими резидентами і 

встановити правдивість свідчень можливо лише співставляючи свідчення обох 

дійових осіб та даних очної ставки. Все слідство проходило в Житомирі, де 

утримувалися і рбвинувачені. Таким чином, вирок у справі був винесений 18 

квітня 1925 року Надзвичайною сесією Волинського губернського суду. Із 

десяти фігурантів – троє отримали вищу міру покарання – Микола Анчак-

Арсентьєв, Едмунд Будзяновський та Федору Прокопчук-Базилюк. Вони 

обвинувачувалися за ст. 61-66
225

 (незаконний перетин кордону, контрабанда), 

ст. 58 ч. 1, ст. 97 ч. 2 КК. Міра покарання за сукупністю обвинувачень – 

розстріл та конфіскація всього майна. Решта обвинувачених отримали різні 

терміни позбавлення волі – від 6 місяців до 5 років. 

Анчак, Будзяновський та Прокопчук-Базилюк подавали касаційну скаргу, 

де Анчак, зокрема зазначив, що цілком визнав свій злочин та допоміг 
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втановити ще значну кількість осіб, які співпрацювали із польською 

Експозитурою 5 та рівненським розвідувальним постом
226
. Втім, прокурор 

залишив касацію без позитивного вирішення
227
. Вирок було здійснено о 22:30 

28 квітня 1925 року в одному із кварталів православного кладовища міста 

Житомир. Виконання вироку здійснив виконуючий обов’язки коменданта 

губвідділу ДПУ товариш Шрайбер та секретар губвідділу Комаров. В акті про 

виконання вироку зазначено, що тіла закопані на вказаному кладовищі, при 

цьому були прийняті міри по ліквідації будь-яких слідів на місці розстрілу та 

поховання
228
. Всім особам. Засудженим по справі, відмовлено в реабілітації 

прокурором Київської області у 1998 році
229

. 

Справа Анчака не лише вплинула на значні зміни в структурі польської 

прикордонної розвідки, але також мала неабиякий розголос та резонанс в 

СРСР. Ще до винесення вироку, у пресі
230

 з’явилося повідомлення про 

виявлення та нейтралізацію значної польської розвідувальної мережі з досить 

детальним описом всієї справи
231
. Дана справа відображає основні принципи 

побудови прикордонної розвідки на східному кордоні. Ще кілька виявлених 

радянською контррозвідкою подібних резидентур були типовим явищем на 

кордоні. Основний принцип побудови всієї прикордонної інфраструктури 

розвідки полягав у залученні місцевих мешканців у якості інформаторів та 

резидентів, а в якості агента-координатора такої мережі – переважно етнічного 

українця чи поляка, який вільно спілкується українською, російською, 

польською, має достатньо авантюрний психотип, а відтак великий досвід у 

військовій справі та комунікативні навички. 

У другій половині 1925 року була організована постійна розвідувальна 

мережа у Харкові. В той же час було ліквідовано кілька осередків – «Блат» у 

Кам’янці-Подільському, «Гладишевський» у Городку та «Дабровська» в Одесі. 
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У перших двох випадках у зв’язку із викриттям, в Одесі – з огляду на загрозу 

деконспірації. Влітку 1925 року також було затримано кур’єра київської 

мережі «Kim I»
232

. 

Наприкінці 1925 та протягом 1926 року продовжувалися спроби 

уніфікувати діяльність Експозитури 5 з розвідувальними функціями щойно 

створеного КОП. Значною мірою, оперативна діяльність на кордоні та 

контррозвідувальні дії перестали бути сферою відповідальності Експозитури, 

перейшовши у відання КОПу. Повна трансформація служби та чисельні 

переміщення офіцерів до новостворених прикордонних з’єднань позначилися 

на якісній стороні діяльності Експозитури. Значну проблему становила 

відсутність чіткого розподілу обов’язків кожної структури. Як наслідок, за 

перше півріччя Експозитура прозвітувала до Відділу ІІ лише у 8 рапортах з 

низькоякісним змістом. Давалися в знаки деморалізація особового складу та 

відсутність порозуміння із новоствореними підрозділами КОП
233
. Важливою 

подією для Експозитури стало звільнення всього цивільного штату у квітні 

1926 року та заміщення його підофіцерським. 

В той же час, радянська контррозвідка не змогла скористатися ситуацією 

перехідного періоду у польських спецслужбах. У березні та квітні 1926 року 

проводилася комплексна перевірка діяльності всіх окружних відділів ДПУ. 

Зокрема, за висновками комісії у Харківському відділі, у цей період не було 

жодної справи по «шпіонажу». У картотеці було 20 осіб – 13 поляків, 5 німців 

та 2 чехословака. Вони всі знаходилися під спостереженням, котре 

проводилося «поверхово та нерегулярно»
234
. В той же пуріод у Харкові діяло 

постійно дипломатичне представництво, стаціонарна розвідувальна мережа та 

ще невідома кількість окремих агентів. 

Контрабандні потоки залишалися важливими джерелами інформації та 

переправи агентів на радянський бік кордону. Польський КОП активно сприяв 

цьому потоку, маючи на меті використати його в розвідувальних цілях та з 
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огляду на економічну привабливість сприяв нелегальному товарообігу. Як 

приклад може слугувати ділянка кордону Олевського загону прикордонників 

ДПУ. З польського боку у м. Ракитно існувала фірма, яка централізовано 

займалася переправою контрабандних товарів в УСРР під керівництвом 

інженера Залевського
235
. Радянські контрабандисти проникають на 4 км 

вглибину польської території до пункту обміну, котрий знаходився біля 

залізничної лінії Олевськ-Ракитно. Там вони здійснюють торгівельні операції 

та спілкуються з польськими офіцерами КОП. Одноразове право перебувати на 

польській території становило 24 години. Потім, під наглядом останніх 

доправляються до кордону за що віддають 1% від суми отриманих товарів 

офіцерам КОП. Таким чином здійснювалися операції на цій ділянці кордону. 

Подібні фірми існували вздовж всієї протяжності польсько-радянського 

порубіжжя на території УСРР
236
. В межах відповідальності Славутського 

прикордонного загону діяло одразу шість подібних підприємств. Радянські 

інформатори вказували на існування такого явища, як «військові кооперативи». 

Такий, наприклад, існував біля ділянки Волочиського прикордонного загону у 

с. Мала Лука. «Власником» цього кооперативу був ніби-то 12 батальон КОП. 

Товар відпускався як місцевому населенню, так і контрабандистам. Останні 

отримували його дорожче з огляду на митні збори. Головне завдання подібних 

торгівельних закладів полягало у підтриманні постійного зв’язку із 

конфідентами розвідки та забезпечення їх товарами за спеціальною низькою 

ціною. Таким чином вони убезпечувалися від прямого зв’язку із офіцерами 

польської розвідки в разі стеження за ними на польській території з боку 

радянської контррозвідки. Управляючий кооперативу у Малій Луці, 

громадянин Конопко, водноча виконував роль зв’язкового та забезпечував 

надійний транзит інформації. Інформатор, очевидно наближений до Конопка, 
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зазначив у рапорті, що товар у кооперативі оцінюється у 5-6 тис. доларів, а 

щомісячний оборот у 1-2 тис. доларів
237

. 

У 1927 році, Експозитурі 5 та КОП вдалося консолідувати зусилля та 

вибудувати уніфіковану структуру польської розвідки у прикордонній смузі та 

на території радянської України. На радянсько-польському кордоні поділ 

повноважень був зафіксований інструкцією підполковника Мачка, керівника 

львівської Експозитури, від 18 липня 1927 року. Поза іншим, на офіцерів 

розвідки КОП покладалася відповідальність за здійснення ближньої розвідки 

та контррозвідки на терені зони власної бригади. Офіцери Експозитури 5 

отримали відповідальність за глибоку розвідку. 

За оцінками керівництва, у 1927 році Експозитура демонструвала високі 

результати. Вона мала постійну мережу в Харкові, представлену офіцером 

артилерії при штабі школи червоних старшин та ще трьома агентами. У Києві 

перебувало 2 агентів, не рахуючи інформаторів. Продовжували діяти 

розвідувальні мережі у Проскурові, Одесі, Житомирі. Основна увага 

приділялася військовим об’єктам та частинам. Протягом всього року 

спостерігався значний кадровий голод – критично не вистачало досвідчених 

офіцерів розвідки та навіть кур’єрів. Відсутність потрібної кількості останніх 

була наслідком незлагодженості дій із розвідкою КОП, котра за всіма 

інструкціями мала постачати кур’єрів для агентів Експозитури
238

. 

Згідно зі звітом контррозвідувального відділу ДПУ УСРР за четвертий 

квартал 1927 року, 40 % всіх справ відділу в цей період припадали на 

нелегальний перетин кордону, тобто – перебіжчики, контрабанда. Польський 

шпіонаж займав 15% всіх відкритих справ. За цей час було закрито чи 

припинено 34 справи по польському шпіонажу
239
, більшість з яких була 

пов’язана зі статтею про незаконний перетин кордону, що свідчило про 

обвинувачення у розвідувальній діяльності контрабандистів та інших 

нелегалів, які, вірогідно, не мали стосунку до розвідки. 
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Наприкінці року відбулися зміни у керівництві Експозитурою 5 – 1 грудня 

1927 року замість підполковника Мачека шефом призначено майора Богдана 

Желіговського
240

. 

Протягом 1927-1928 років відбувалося злиття та уніфікація Експозитури 5 

з розвідувальними службами КОП (Див. – Розділ 2). Підпорядкування 

спеціальних структур КОП шефові Експозитури мало позитивний вплив на 

загальну роботу польської розвідки в на теренах радянської України. Не 

зважаючи на ускладнення процесів з боку радянської сторони, таких, як 

посилення контрозвідки та зменшення підтримки в середовищі потенційних 

інформаторів, внаслідок масштабних репресій з боку влади, польська розвідка 

протягом 1928 року мала значно результативніші показники ніж британські, 

французькі, румунські чи візаві країн Балтії. У першому кварталі того року 

Експозитура здобула та передала до Відділу ІІ 109 інформаційних матеріалів: 

43 оригінали чи фотокопії документів, 16 загальних документів та 50 

інформаційних зведень
241

. 

Процес трансформації польської офензиви протягом 1927-1928 років, який 

полягав у підпорядкуванні Експозитурі 5 всіх розвідувальних потуг КОП, 

добре відображений у матеріалах радянської кримінальної справи Сигізмунда 

Фрідмана-Бравера. Це був завербований КОП агент, але не погоджений з боку 

керівництва Експозитури, який в результаті провалився, намагаючись стати 

подвійним агентом. На Фрідмана-Бравера існує дві кримінальні справи – 1927-

1928 та 1929 років. 

Народився в 1897
242

 році у Тернополі, в родині управителя маєтку. Мав 

середню агрономічну освіту. У 1915 році був призваний до австро-угорської 

армії, завершив військову школу та потрапив на фронт у званні прапорщика. 

На початку 1917 року потрапив в полон, який відбував у таборі біля 

Красноярська. Після більшовицького перевороту, пішов з табору, дістався 

Києва в середині 1918 р. У липні того ж року дістався домівки у 
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Тарнопольському повіті. Там знову був мобілізований і ще 2 місяці провів на 

італійському фронті
243
. Після повернення з фронту до лютого 1927 року 

працював у різних маєтках – Балучин, Мешковиці, Золочів. З 1926 року з 

дружиною та дитиною проживав у Золочеві, у будинку тестя – Вольфа 

Вільнера, де мав широке коло знайомих. На початку 1927 року він втратив 

роботу в економії, але маючи гарні стосунки з різними службовцями міста 

спробував налагодити прибуткову справу – забезпечення відстрочок у військо 

за визначену винагороду. У комісії з прийому новобранців працювали його 

приятелі – Гандкамер і Кухарчук. На картці новобранця ці сержанти відмічали 

категорію – «А» - повністю придатний до служби, «В» - відстрочка на 1-2 роки, 

«С» - повне звільнення від призову. За 50-60 доларів Фрідман-Бравер 

зобов’язувався відмітити категорію «В» у картці новобранця. Частина гонорару 

надходила двом сержантам. Таким чином вдалося уникниту призову 5 особам. 

Навесні 1927 року до нього звернувся громадянин Шпігель із пропозицією у 

100 доларів за категорію «С». Внаслідок непорозуміння він отримав відстрочку 

лише на рік і написав заяву на Фрідмана-Бравера до поліції. 

Шеф поліції Золочева Шварц познайомив Сигізмунда із земляком, який 

служив у розвідці КОП, поручником Дангофером. Маніпулюючи серйозним 

терміном тюремного покарання за махінації, Дангофер переконав Фрідмана-

Бравера працювати на польську розвідку на території радянської України. Він 

мав перейти кордон і направитися до Києва, де проживав шурин – Лео Вільнер. 

Там «добровільно» здатися ДПУ, зареєструватися та спробувати лишитися в 

Києві на певній роботі, шукаючи зв’язків із галичанами, які тут лишилися ще з 

часів революції. В іншому, він мав можливість власної ініціативи. Основне 

завдання знайти земляків з антирадянськими настроями та через них постачати 

різного роду інформації в КОП. Листи він мав писати на домашню адресу в 

Золочів з визначеними словосполученнями – паролями. Від Дангофера він 
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отримав 40 доларів. Через кордон перейшов самостійно, заплативши 

контрабандисту 10 доларів
244

. 

Фрідмана-Бравера затримали співробітники КРО ДПУ 1 жовтня 1927 року. 

По цій же справі 8 жовтня
245

 ув’язнили громадянина Подгурського Казимира 

Владиславовича. Виявилося, що Фрідман-Бравер знайшов шурина, Лео 

Вільнера, оселився в нього. Черз знайомство шурина із земляком Подгурським, 

Фрідман також потоваришував з ним. Подгурський виявився інформатором 

ДПУ. Він запропонував Фрідману-Браверу зіграти у подвійну гру – і 

забезпечувати його інформацією з польського боку, на що той погодився
246

. 

Фрідман-Бравер перебував на радянській території нелегально, тому 

Подгурський направив його у Шепетівський окружний відділ ДПУ з 

інструкціями та грошима для постанови на облік. Подгурський не повідомив 

своє керівництво у вербуванні нового агента і щодо всіх власних маніпуляцій з 

ним. Після ув’язнення, в ході слідства, вияснився неймовірний факт – 

Подгурський, будучи інформатором одного із найбільш засекречених відділів 

ДПУ, не мав радянського громадянства, а був офіційно громадянином 

Польщі
247
. У 1924 році його нелегально вивели на радянську територію, як 

цінного агента, якому загрожував арешт в Польщі. До арешту у 1927 році він 

працював завідуючим одного із магазинів у Святошині. В той же час, 

залишаючись інформатором ДПУ. Його справжнє прізвище – Валегурський, у 

ДПУ – агент «Мейнкарський»
248
. Слідство тривало близько11 місяців, весь цей 

час затримані провели у київському ДОПРі. За відсутністю вагомих доказів 

Сигізмунда Фрідмана-Бравера постановою особливої наради при Колегії ДПУ 

було вирішено під конвоєм вислати на територію Польщі, що й здійснили 15 

вересня 1928 року
249
на ділянці Олевського прикордонного загону

250
. 
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Подгурського-Валегурського вислали на 3 роки до Соловецького табору, як 

підозрюваного у шпигунстві та зловживаючого службовим становищем
251

. 

Таким чином, операція Дангофера, яку він намагався провести не 

повідомляючи Експозитуру, зазнала повного провалу. Дивним залишається той 

факт, що Фрідман-Бравер не видав себе, а під час всіх допитів стверджував, що 

втік до УСРР, остерігаючись арешту за підробки документів новобранців. 

Пізніше ця справа спричинила великий скандал в Експозитурі та КОП і підняла 

на порядок денний проблему чіткої уніфікації всіх розвідувальних мереж та 

дій, особливо, пов’язаних із діяльністю агентів у глибокому тилу противника. 

Перейшовши кордон Фрідмана-Бравера направили до розвідувального 

посту в Ракитно. Поручник Бем, вислухавши свідчення, відправив агента під 

конвоєм до Експозитури у Львів. Там він мав зустріч із майором Желіговським 

– шефом Експозитури, який був, за словами Бравера, надзвичайно 

незадоволеним всією ситуацією. Його детально допитали про все, що він 

бачив, дали 65 доларів та відпустили додому до подальших розпоряджень
252

. 

Навесні 1929 року Фрідману-Браверу Експозитура запропонувала 

зв’язатися із одним зі слідчих, котрі допитували його у Києві, уповноваженого 

КО ОДПУ Долинського, із пропозицією надавати радянській стороні «надійні» 

документи із військового відомства. За легендою, його інформатором був 

поручник Пазовський, який служив 12 артилерійському полку в Золочеві. 

Бравер мав поїхати на зустріч у ДПУ в Києві з цим пакетом документів, його 

мали прийняти за дійсного агента і піти на співпрацю. Для Пазовського він мав 

попросити 200-250 доларів оплати, кошти на фотоапарат та власний гонорар
253

. 

В середині травня 1929 року він нелегально перейшов кордон поблизу 

Кам’янця-Подільського і прийшов до окружного відділу ДПУ
254
. На допиті 27 

травня він заявив, що має повернутися до Польщі не пізніше 5-6 червня. У разі 
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його відсутності протягом 3-4 тижнів в Експозитурі його вважатимуть 

викритим
255

. 

Протягом слідства агент писав кілька записок керівництву ДПУ з 

визнанням своєї вини та висловлював готовність працювати на радянську 

розвідку. Також писав до польського консула у Києві пану Краєвському з 

проханням взяти його під особистий захист консула, ти самим врятувавши від 

розстрілу
256
. Лист не вийшов за стіни в’язниці, а потрапив до кримінальної 

справи підозрюваного. 

Не зважаючи на готовність співпрацювати, радянський прокурор, з 

ініціативи КРО ДПУ вирішив направити справу на надзвичайну сесію 

Харківського окружного суду, що фактично було вироком затриманому. Цей 

крок чітко демонструє побоювання вдруге здійснити помилку та спробувати 

завербувати чи просто вислати агента Експозитури. З іншого боку, він 

потенційно міг грати у подвійну гру, що і намагався здійснити обидва рази, 

перебуваючи на радянській стороні. Вирок було винесено 22 листопада 1929 

року. Звинувачення полягало у незаконному перетині кордону для здійснення 

шпигунських дій на радянській території за ст. 54/6 ч. 2 КК УСРР. Покарання – 

вища міра соціального захисту з конфіскацією майна
257
. Вирок виконано 26 

листопада помічником коменданта ДПУ УСРР Лепіним
258

. 

Справа Фрідмана-Бравера була скоріше виключенням із правил та 

прикладом невдалої підготовки, як самого агента, так і його легенди, на які 

накладалися протиріччя керівних органів польської розвідки в період 

трансформації. 

Лише за третій квартал 1929 року на території УСРР було розстріляно 51 

особу по вирокам «шпіонаж на користь інших держав», більшу частину з них – 

на корить Польщі
259

.  
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У 1930 році в СРСР починається процес масової колективізації. Він 

спричинив значний сплеск активності на радянько-польському кордоні, 

особливо в межах України. На територію Польщі намагалися потрапити 

порівняно значні маси українського селянства, котрі втікали від принад 

колгоспного життя або від цілеспрямованого виселення в рамках операції по 

виселенню з прикордонних округів «кулацького та антирадянського елементу» 

навесні 1930 року. В рамках цієї операції ДПУ з прикордонних округів УСРР 

було переселено до внутрішніх районів 13186 осіб
260

. 

Експозитура 5 та розвідка КОП намагалися використати ресурс біженців у 

власних цілях. Майже кожен біженець піддавався ретельній перевірці та 

допиту на предмет розвідувальних даних, політичних настроїв суспільства, 

сільких мешканців, розташування радянських військових частин, ситуацію на 

кордоні. Окремих цінних інформаторів вербували на постійній основі з метою 

систематичного використання. Ця небачена маса людей, котру потрібно було 

опитати спричинила надзвичайне напруження сил всередині Експозитури та 

розвідки КОП, які залучили до цього процесу всі наявні кадри. Тому в 1930 

році фіксується зменшення активності закордонних агентів, котрі з одного боку 

не отримували чіткі завдання із центру, а з іншого втрачали власну базу 

інформаторів на радянській території. В той же час радянська контррозвідка з 1 

січня до 1 жовтня 1930 року звітувала про завершення 542 справ та 

обвинувачення 1025 осіб у шпигунській діяльності на користь Польщі
261

. 

Реальна кількість людей, які мали стосунки чи працювали на польські 

спецслужби, поза офіційними радянськими звітами, була значно меншою. 

Вже в липні 1931 року агент іноземного відділу ОДПУ «Воронов» у 

доповіді зазначав, що польська розвідка отримала нові правила прийому 

біженців з радянської сторони. Він зазначає, що приймати на територію 

Польщі із можливістю отримання громадянства у майбутньому будуть лише 

тих втікачів, які можуть бути суттєво корисними державі, тобто бути носіями 
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потенційно цінної інформації чи сприяти її отриманню. Всі решта – 

переправлялися у зворотньому напрямку на територію УСРР
262
. Втім, на 

практиці, значна частина, яка не потрапляла до категорії «корисних» біженців, 

знаходила притулок в Польщі через знайомства на кордоні або хабарі. 

Станом на лютий 1931 року Експозитура 5, враховуючи всі зміни штатної 

структури налічувала 62 агентів у прикордонній смузі та на радянській 

території. У штаті, на 15 листопада, працювало лише 11 офіцерів
263

. 

У зв’язку зі зростаючим потоком біженців, 18 березня у частини КОП 

надійшло розпорядження уряду про новий порядок прийому осіб, які втікали з 

СРСР. Відповідно до цього документу, прийому підлягали наступні особи: 

службовці червоної армії, антибільшовицькі діячі, всі втікачі польської 

національності, особи, які свого часу допомагали польській армії чи 

допомагали становленню Польської держави. Всі решта – підлягали 

поверненню. У додаток до цього розпорядження, львівська Експозитура 5 

наступного дня розіслала у місцеві розвідувальні органи секретну директиву у 

якій зазначалося, що прийому також підлягають особи інших національностей, 

окрім поляків, але лише в разі, якщо вони можуть надати цінну інформацію 

розвідувального характеру. Розвідка мала право вербувати з числа цих осіб 

агентуру і засилати їх знов в УСРР
264

. 
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Розділ 4. Взаємодія розвідувальних служб з іншими структурами 

 

4.1. Кооперація зі спецслужбами інших держав 

У геополітичному просторі Східної Європи на початку 1920-х років 

склалася сприятлива ситуація щодо налагодження тісної співпраці між 

среціальними службами країн-сусідів СРСР. Це була логічна відповідь на 

декларативні експансіоністські заяви Радянського Союзу та активну 

розвідувально-диверсійну роботу у цих державах. Послуговуючись 

зовнішньополітичними інтересами, найближчі військово-політичні стосунки 

міжвоєнного періоду Польща мала з Францією, Румунією, Латвією та 

Естонією. Природними опонентами були СРСР, Німеччина, Литва. Агент 

іноземного відділу ДПУ з Варшави повідомляв наприкінці 1922 року, що між 

розвідувальними органами Генеральних штабів Фінляндії, Естонії, Румунії, 

Польщі та Латвії існує дуже тісний зв’язок. За його свідченнями вказані 

розвідки постійно обмінюються між собою інформацією, що стосується СРСР 

та РСЧА
265

. 

Радянський Союз не приховуючи зазіхав на територію Бесарабії, 

створюючи на кордоні напружену ситуацію, чинячи провокації
266
. Румунія ж, у 

відповідь, стала надійним осідком антибільшовицьких сил, в тому числі й 

великої частини української еміграції. Окрім зазіхань СРСР на Бесарабію, за 

результатами Першої світової війни румуни отримали Трансільванію, населену 

переважно угорським населенням. Тому, протягом міжвоєнного періоду 

Румунія намагалася інтегрувати ці дві території у власний державний організм, 

але це не вдавалося зробити безболісно. Відтак, маючи потенційними 

противниками Угорщину та СРСР, Румунія стала близьким союзником Польщі, 

з яскравовираженим антирадянським характером цього альянсу. Вже 3 березня 

1921 року сторони підписали договір та таємну військову конвенцію до 
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нього
267
. За цим протоколом, Генеральний Штаб польського війська отримав 

згоду на створення постійного розвідувального осередку на території Бесарабії. 

Польська розвідка надзвичайно потребувала такого розташування свого 

розвідувального посту, оскільки робота в південній частині УСРР 

безпосередньо на території південної України була проблематичною. 

Через територію Румунії проходили агенти іноземних розвідок та військові 

загони повстанців на початку 1920-х років. Передовсім, основними 

союзниками антибільшовицького табору, в тому числі, у сфері розвідки стали 

Польща та Румунія, які мали свої найбільші геополітичні інтереси на території 

УСРР. Таким чином, співпраця польською «двуйки» (Відділ ІІ ГШ) та 

румунської «сігуранци» були наперед визначеними. Слід зазначити, що обидві 

структури, мали власні завдання і не завжди діяли погоджено, але основні 

стретегічні операції протягом 1920-х років, які стосувалися інтересів обох 

сторін намагалися реалізувати спільними зусиллями. 

Постійним представником польських спеціальних служб у Бухаресті був 

військовий аташе в посольстві Польщі. Він мав координувати роботу 

розвідувальних мереж своєї держави з румунськими колегами та представляв 

військові інтереси на цьому терені. Вже 1922 року у Кишиневі був закладений 

центр польської розвідувальної мережі під керівництвом поручника 

Лехвіцького-Чеховича
268

. 

На тлі тісної військово-політичної співпраці новий міністр закордонних 

справ Польщі Роман Дмовський намагався поєднати близькі стосунки з 

Румунією та Францією у єдину систему військово-політичного альянсу
269
. У 

квітні 1924 року до Варшави мав прибути полковник Флореску, шеф 

Оперативно-розвідувального відділу румунського Генерального Штабу. 19 

лютого він затвердив підписання протоколу порозуміння у розвідувальній 
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справі. Протокол передбачав створення спільної агентурної мережі на території 

Радянського Союзу, підготовку спільного плану розвідувальних дій на випадок 

війни, а також порозуміння між розвідувальним відділом румунської 8 дивізії 

піхоти у Чернівцях та Експозитурою 5 у Львові
270
. Основним предметом 

співпраці було встановлення спільної мережі глибокої розвідки на терені 

УСРР. Було досягнуто домовленості про одночасне залучення як польських, 

так і румунських агентів, але з умовою обміну даними про інформаторів, з 

метою уникнення дублювання та потенційної появи подвійних агентів. Задля 

уникнення розкриття агентів, сторони домовилися лише у крайньому випадку 

перекидати їх через кордон групами у складі румунських та польських агентів. 

Тобто кожна сторона переводить агента через ордон самостійно, а вже на 

території УСРР вони координуються між собою в установленому порядку
271

. 

Додатково, за домовленістю шефа Відділу ІІ полковника Байєра та шефом 

Відділу ІІ 8 дивізії піхоти у Чернівцях 24-25 липня 1924 року, було 

встановлено спільний простір розвідувальних дій: Проскурів-Жмеринка-

Могилів-Кам’янець-Подільський. У заданому районі служби мали 

обмінюватися інформацією з метою верифікації даних та контролю власних 

мереж
272

. 

За даними радянських джерел, від часу виникнення Експозитура 5 мала 

налагоджені контакти із румунськими візаві – так званою сігуранцою. 

Співпраця полягала у взаємному обміні даними, які стосувалися УСРР. 

У 1923 р. між Експозитурою та розвідкою 8 румунської дивізії було 

укладено угоду за якою румунська розвідка оплачувала агентів, яких готувала 

та ставила завдання польська сторона. Весь здобутий матеріал мав спільно 

використовуватися. 

В наступні роки це співробітництво з румунською розвідкою, начальником 

якої у 1927 році був полковник Аронорічі, а в 1930 році – майор Попеску, 

продовжувалося в Чернівцях. З відома останнього відбувалася комунікація 
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Експозитури із французькою розвідкою через французького дипломата у 

Чернівцях Гонората. Цей зв’язок існував із 1920-х років. На початку 1920-х 

років польська розвідка співпрацювала із військовою розвідкою французької 

місії. В наступні роки контакти здійснювалися при посередництві 

французького консула. Це співробітництво не було постійним та 

систематичним. 

Радянська сторона повідомляла про те, що їй відомі факти, підтверджені 

документами, про співпрацю польської та французької розвідувальних служб 

майже у всіх країнах через дипломатичні представництва обох держав
273

. 

Безперечно, румунська розвідка була значно менш активнішою на 

радянській території ніж польська. Це пояснювалося не лише меншими 

матеріальними можливостями, але й іншими векторами геополітичних 

пріоритетів. Не дивлячись на високий ступінь співпраці у частині оперативної 

військової інформації з поляками проти радянської сторони, назагал Румунія, 

за спостереженнями аналітиків МЗС Польщі від 1924 р., показово 

демонструвала миролюбиву політику стосовно СРСР, намагаючись «нічим їх 

не дразнити…»
274
. Однак ситуація між СРСР та Румунією залишалася 

напруженою та наповненою різноманітними провокаціями. 

Польські агенти доволі часто користувалися допомогою румунської 

сторони для переходу до УСРР саме з румунського кордону, оскільки він 

набагато гірше контролювався по Дністру, ніж польського-радянський по 

Збручу. Техніки переходу чітко відображені у поданнях ІНО ДПУ
275
. У звіті за 

червень 1923 року Подільський прикордонний загін звітував про посилену 

розвідувальну скоординовану роботу польської та румунської розвідки у 

прикордонній зоні, послуговуючись значною кількістю «антирадянських 

елементів» на Поділлі. Прикордонники наголошують на значній протяжності 

та необлаштованості кордону, що призводить до безконтрольних нелегальних 
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переправ цілих груп. На румунському боці найбільш популярними місцями 

нелегальних переходів були: міста Кам’янка, Рашків, Грушка, Цикинівка, 

Янкулово та Острівки
276

. 

Станом на 1923 рік на ділянці Могилів-Подільського окружного відділку 

ДПУ охорону несли з румунського боку 1, 2 та 3 роти 1-го ботальону 3-го 

прикордонного полку, який займав ділянку від Вад-Рашкован до кордону 

Буковини. Кожна рота (кампанія) нараховує до 180-200 осіб, в роті виділяється 

по три взводи (плутони) в 60-65 бійців. Взводи поділяються на 2 секції, які в 

свою чергу на три пікети, по 10-12 осіб кожний. Таким чином кожен взвод мав 

по шість пікетів. Ділянка між пікетами була 5-6 верст, між ротами 

забезпечений телефонний зв’язок. Радянські прикордонник констатували, що 

організація румунської охорони кордону набагато краща ніж їхня
277

. 

Постійний контроль на кордоні з боку розвідки та контррозвідки 

забезпечувався румунським органом держбезпеки – сігуранцою (політична 

розвідка) та Інформаційним бюро військових з’єднань (військова розвідка). 

Вони мали на 1923 рік налагоджену мереж інформаторів у населених пунктах 

вздовж кордону.  

Контррозвідкою займалася Генеральна сігуранца в Бухаресті через 4-х 

помічників, як ствержували в ДПУ. Відділи знаходилися у Кишиневі та в 

Буковині. Закордонна робота ведеться, перважно через пункти Хотин, 

Фокшани, Радоуци. Зазначається, що територіальна структура всередині 

Румунії нараховувала 50 місцевих представництв сігуранци. Прикордонну 

розвідувальну роботу координувало Інформаційне бюро, йому 

підпорядковувалисяу оперативному відношенні прикордонні частини та 

співробітники сігуранци – в усіх питаннях пов’язаних із розвідувальною 

діяльністю. Місцеві контрабандисти та нелегальні переправники через Дністер 
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в більшості своїй були інформаторами Бюро, взамін на їхню діяльність 

закривали очі
278

. 

Тісна координація дій та співпраця між румунською та польською 

сторонами другої половини 1920-х років піддавался неодноразовим 

провокаціям з боку ІНО ДПУ. Радянська розвідка в цей період змогла 

розбудувати розгалужену мережу розвідувальних сіток в Румунії і шляхом 

підкупу чи шантажу, агенти іноземного відділу проникали у найбільш секретні 

структури Румунії. Значним випробуванням стосунків для поляків та румунів 

стала справа Євгенія Шадурського – керівника польського розвідувального 

осередку у Кишиневі. 10 листопада 1928 року місцева сігуранца ніби 

помилково здійснила обшук у його помешканні. В ході оперативних заходів, 

природно було виявлено певний масив секретних документів. Співробітники 

сігуранци потрактували їх, як свідчення співпраці Шадурського із радянською 

держбезпекою, направленої на передачу радянській стороні матеріалів про 

діяльність румунської політичної поліції – сігуранци. Румуни у цій справи 

встигли стратити кількох підозрюваних і лише завдяки втручанню капітана 

Відділу ІІ Єжи Кжимовського, Шадурського відпустили. Не враховуючи 

докази поляків, він мав також піти під суд, але Кжимовський продемонстрував 

деякі матеріали, що доводили безпідставність звинувачень поручника. 

Шадурський був відкликаний до Польщі, справу припинили, але натомість 

розгорівся скандал поміж румунською військовою розвідкою та сігуранцою 

стосовно цього випадку та неузгодженості дій. Румунські розвідники стали на 

сторону поляків у тому випадку
279
. Все ж, цей епізод став початком певного 

дистанціювання обох сторін у питання розвідувальних акцій. Втім, певні 

епізоди плідних акцій тривали аж до початку Другої світової війни. 
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4.2. Співпраця з українськими розвідувальними структурами в 

УСРР 

Завершення радянсько-польської війни ознаменувалося, зокрема виходом 

армії Української народної республіки до Польщі, де вона була інтернована. За 

різними підрахунками покинули Україну 35-45 тисяч осіб, в основному 

військових, але також і цивільних біженців
280
. На початку 1921 року поляки 

нараховували у своїх таборах інтернованих осіб 15-16 тисяч колишніх офіцерів 

та солдатів армії УНР. Всі вони були розміщені у таборах для інтернованих у 

Каліші, Александрові Куявському, Ланцуті, Піотрикові, Пикуличах біля 

Перемишля та Вадовіцах
281
. Відповідно до 5 статті Ризького мирного договору, 

всі офіційні орагани УНР на території Польщі мали бути ліквідовані, хоча б з 

метою демонстрації цього факту перед радянською стороною
282

. 

Таким чином, складалася наступна ситуація. Перший фактор – Польща 

повинна була ліквідувати всі збройні формування інших держав на своїй 

території (армія УНР), тобто далі у єдиній струткурі вони не могли існувати. 

Другий фактор – значна кількість інтернованих офіцерів та бійців української 

армії готові були надалі боротися з більшовиками у всіх доступних формах. 

Третій фактор – Відділ ІІ ГШ Польщі лише прилаштовувався до нових реалій 

функціонування у мирному часі, чітко розуміючи свого потенційного ворога. 

Поляки мали на території УСРР майже повністю знищену систему Польської 

військової організації
283
, яка була вже неефективна у мирному часі. 

Налагодження нової системи у той період виглядало процесом достатньо 

затратним, складним у виконанні і потребуючим чимало часу на підготовку 

агентури, логістики, забезпечення тощо. В той же час, починаючи від 
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чергового повернення радянської влади, в середині 1920 року на 

Правобережжя, вся ця територія потопала у масових селянських повстаннях, 

організатори яких були або колишніми бійцями армії УНР, або були залишені 

там спеціально для диверсійної діяльності, або, принаймні, схилялися радше до 

української влади ніж радянської
284

. 

У такій стратегічній ситуації опинився Відділ ІІ на початку 1921 року. 

Тому шеф Відділу підполковник Матушевський виступав за подальшу 

категоричну співпрацю з українськими політиками. Він вважав, що 

петлюрівцям потрібно дати дозвіл на життя у Польщі та заохочувати до роботи 

в Україні. Матушевський пропонував формально ліквідувати українські 

інституції та переформатувати їх у доброчинні організації. Сам Петлюра, як 

найбільш дражлива для радянської сторони фігура, мав виїхати на певний час з 

Польщі і повернутися під підставним ім’ям. Разом з тим, Матушевський 

наполягав на організації навколо штабу генерала Юрія Тютюника мережі 

діяльності на терені України
285
. Таким чином, польська сторона отримувала 

вже готову мережу підготовлених агентів, які би одночасно працювали і в 

інтересах польського уряду, і української справи. 

Подальша комунікація у заданому напрямку велася у трикутнику Відділ ІІ 

ГШ – МЗС – еміграційний уряд УНР
286
. За згодами сторін, відповідно до 

мирного договору, всі українські інституції пішли у глибоке підпілля. 

Легальним представником української еміграції був новостворений 

Український центральний комітет, який діяв під виглядом доброчинної 

організації. Одними з найвпливовіших адвокатів тісної співпраці на 
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розвідувальному полі були колишні польські міністри в уряді УНР Генрик 

Юзевський
287

 та Станіслав Стемповський, які фактично були голосом 

начальника держави – Пілсудського. 

Українське військове керівництво також не полишало думки про 

повернення в Україну, підняття загального антибільшовицького повстання. 

Саме з метою підготовки антибільшовицького повстання
288
, координації дій 

українських сил у Польщі та повстанцями в Україні, 21 січня 1921 року у 

Тарнові при Головній команді військ УНР було створено Партизансько-

повстанський штаб
289
. Керівником майбутньої Повстанської армії та фактично 

керівником ППШ було обрано генерала Юрія Тютюника
290
, під загальним 

керівництвом самого Симона Петлюри
291
. Влітку 1921 року, ППШ було 

перенесено до Львова, ближче до кордону, за домовленістю з поляками про 

повну секретність. Поляки всіляко підтримували ППШ у Львові, безпосередньо 

ввівши його до структури Відділу ІІ при Експозитурі 5. Розрахунок був 

простий – українці повинні були підняти всенародне повстання в УСРР. Це 

суттєво послаблювало головного противника Польщі, а можливо навіть могло 

увінчатися успіхом і поверненням влади УНР безпосередньо на український 

терен. Окрім всього іншого – інформатори та мережі ППШ в Україні 

забезпечували Експозитуру цінною інформацією з території противника
292

. На 

території України ППШ мав діяти через повстанські комітети (повстанкоми). 
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Функціонал повстанкомів був лаконічно сформульований у звіті НК-ДПУ за 

1921-1923 рр.: зниження спроможностей радянського державного апарату на 

місцях, розширення власних можливостей по збору розвідувальних даних та 

насичення власними кадрами офіцерського корпусу РСЧА
293

. 

З появою Експозитури 5 у Львові Партизансько-повстанський штаб 

розпочав функціонування в структурі відділу ІІІ, під керівництвом поручника 

Ковалевського. Штаб складався з політичного та військового керівництва. 

Військове керівництво, у свою чергу, поділялося на три відділи: І – 

організаційний, ІІ – інформаційний, ІІІ – операційний. 

Першим відділом завідував капітан Ступніцький, він складався із двох 

секцій: організаційної та лічбової. Шеф організаційного відділу займався 

організаційною працею з підготовки бойових груп та повстанчих підрозділів 

загалом. Лічбова секція проводила розвідку партизанських загонів та 

повстанських сил. У рамках відділу також діяли два підвідділи: персональний 

та матеріальний. Персональний займався безпосередньо повстанськими 

силами. А матеріальний мав забезпечувати їх всім необхідним. Зокрема, 

підвідділ мав організувати етапи українських військ на кордоні, склади зброї та 

матеріального забезпечення. До його ж компетенції входило постачання 

повстанців продуктами харчування. 

Другий відділ – інформаційний, збирав відомості про противника, його 

стан політичний та економічний, а також всі відомості про дислокацію військ і 

засобів ворога. За допомогою агентурного апарату цей відділ мав створювати 

повстанські та розвідувальні мережі на терені України, Росії, на Дону, Кубані 

та в Криму. Окремим завданням відділу була організація ефективної 

контррозвідки та вивчення преси противника. Відділ поділявся на секції: 

розвідки, контррозвідки та пресову. Секція розвідки поділялася на два 

реферати – інформації та організаційний. Перший займався розвідкою сил 

противника, другий реферат – загальною ситуацією на потенційному просторі 

активних військових дій. Вивчалися економічні дані, настрої населення тощо. 
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При тому ж рефераті також діяло бюро паспортів та технічного забезпечення. 

Секція контррозвідки займалася, головним чином, підготовкою відповідних 

інструкцій та вишколенням численних агентів, що приходили з радянського 

боку. Секція преси повинна була здійснювати політичну розвідку через 

аналітику польської, радянської, української, єврейської, німецької, 

французької та чехословацької преси. 

Третій відділ – операційний під керівництвом полковника Юрія 

Отмарштейна займався опрацюванням операційних планів для майбутнього 

повстання та масштабніших планів майбутньої російсько-української війни. У 

відділі працювали: секція планування, де визначалися плани дій від 

найдрібніших підрозділів до великих з’єднань; секції ситуаційно-інформаційна 

та детального планування
294

. 

Від початку діяльності ППШ у Львові, радянські інформатори майже 

одразу дізналися про його розташування та сферу діяльності. Конспіративна 

складова у роботі штабу була майже повністю відсутня. Підтвердженням тому 

є свідчення радянського агента Сергія Каріна-Даниленка
295
. На допиті у 1937 

році він розповів, що розпочавши свою роботу в держбезпеці в Єлисаветграді, 

йому потрапила справа місцевого Повстанкому на чолі з Новицьким. 

Начальник місцевої НК Абрамов доручив зайнятися цією справою. Через 

підставних осіб він потрапив до Повстанкому, познайомився з Новицьким. За 

словами Даниленка, він сподобався керівникові цієї підпільної організації, 

тому його призначили начальником зв’язку повстанкома, таким чином йому 

стала відома вся мережа організації. Через деякий час Новицький віддав наказ 

про поїздку до Польщі для доповіді генералу-хорунжому Тютюнику та для 

отримання інструкцій і коштів для подальшого функціонування. В НК цю 

операцію підтвердили та сприяли організації цієї поїздки. У супровіді колеги – 

Потажевича, Карін-Даниленко прибув на кордон, де його переправили на 

польську сторону. Не вдаючись в деталі, на процесі 1937 року, він лише 
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зазначає, що на польському боці його одразу затримали та відправили до 

Львова у штаб Тютюника. 

За словами Каріна-Даниленка там було багато представників повстанських 

комітетів з України, з їхніх бесід він вже дізнався купу корисної інформації. У 

тій же будівлі він мав розмову зі Ступніцьким – керівником І відділу, який 

зацікавився розповіддю агента і влаштував йому особисту зустріч із 

Тютюником, який цікавився станом справ у повстанокмі та робою НК. Після 

цього він отримав певні кошти та політичні прокламації для поширення в 

Україні і покинув приміщення
296
. Залишається відкритим питання чи Карін-

Даниленко був першим радянським агентом у штабі Тютюника чи про це місце 

підготовки повстання було відомо раніше. 

Епізод з радянським агентом був показовим. Все ж, польська сторона 

намагалася організувати конспіративну роботу ППШ. Відповідно до 

розроблених Експозитурою правил, українським співробітникам штабу було 

заборонено проживати у приватних помешканнях та звертання за званням у 

розмовах поза Штабом. Кожен співробітник повинен був мати власну легенду 

щодо перебування у Львові та на випадок виїзду з міста, повинна була бути 

легенда і з цього приводу. Всі повинні були ходити у цивільному 

непримітному одязі, не вести у публічних місцях розмов стосовно своєї 

діяльності. Всі особи, які прибували до ППШ мали бути зареєстровані та 

перевірені. Категорично заборонялося говорити з новоприбулими про 

існування ППШ, допоки відділ контррозвідки не перевірить цю особу. Також 

не можна було виносити службових листів, а ділові зустрічі мали проводитися 

лише у перевіреному до цього приміщенні
297

.  

Дата виступу переносилася кілька разів. У серпні 1921 року Експозитура 5 

почала фіксувати черговий підйом невдоволення та хвилю повстань в УСРР на 

тлі нових реквізицій збіжжя. 22 серпня вибухнуло повстання у районі 

Житомира-Звягеля. Надходили повідомлення про повстання на Чернігівщині. 
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На Поділлі було перервано телеграфний та залізничний зв’язок між Києвом та 

Вінницею, де оперували повстанські групи отамана Хмари. В околицях Нової 

Ушиці та Могилева були помічені активності отамана Заболотного. 

З огляду на ці повідомлення шеф Експозитури звернувся з листом до 

Відділу ІІ стосовно початку операції в Україні. Він акцентував увагу на тому, 

що ППШ має взяти під контроль розрізнені повстання в Україні, а Відділ ІІ 

повинен керувати всім процесом та направляти дії повстанців і регулярних сил 

УНР, які мали зайти з території Польщі та Румунії. Разом з тим, найбільші 

загони повстанців на території УСРР протягом весни-літа 1921 року були 

ліквідовані. Радянська влада вдалася до вдалого психологічного прийому для 

дезорієнтації решти – масові амністії тих, хто добровільно здався
298
. Це в свою 

чергу призвело до значного зменшення активності повстанських сил та їхньої 

самоліквідації. 

Оцінивши детальніше ситуацію Експозитура 5 та ППШ дійшли висновку, 

що протягом літа 1921 року радянські органи ліквідували основні підпільні 

осередки та нейтралізували найсильніші повстанські групи
299
. Ці обставини 

змушували перенсти повстання на пізніший термін. 24 та 25 вересня у Львові 

відбулося дві розширені зустрічі за участі представників Відділу ІІ: майора 

Шатцеля, майора Флорка, капітана Чарноцького та поручника Ковалевського з 

представниками українського штабу: генералом-хорунжим Тютюником та 

полковником Данильчуком. Польська сторона, описавши всю ситуацію, 

пропонувала перенести виступ на невизначений, але сприятливіший період. 

Українська ж наполягала на та виступі у найближчий час і брала 

відповідальність на себе. Було погоджено термін виступу – 10 листопада
300

. 
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Наступні події Другого Зимового походу добре досліджені та відображені 

в історіографії
301
. Всі групи, що зайшли на території УСРР були розбиті 

більшовиками. Втім, враховуючи певну авантюрність, з огляду на повну 

поінформованість Харкова та Москви про плановану акцію, це був наперед 

визначений результат. Юрію Тютюннику вдалося повернутися з не чисельним 

загоном назад до Польщі, звідки 1923 р. він буде майстерно виведений та 

викрадений до радянської України
302

. 

Радянська дипломатія відразу відреагувала на ці події
303
. Але ситуацію 

вдалося врегулювати дипломатичним шляхом, хоча радянська сторона ще 

достатньо часто буде наводити «фактор Тютюника» у майбутніх 

дипломатичних баталіях з Польщею. Повстанський рейд Тютюника викликав 

політичну кризу і скандал у польських політичних колах. Угрупування 

правиці, вражене таким ризиком і авантюрою, виступили з гострою критикою 

уряду в Сеймі. Кабінет Міністрів, у свою чергу, запевняв, що Відділ ІІ 

самостійно пішов на подібні дії, не проінформувавши уряд. А Відділ ІІ 

прикрився місцевою ініціативою Експозитури 5, знявши з себе безпосередню 

відповідальність. Проте, це все були демонстраційні дії, за які ніхто не був 

покараний
304

. 

Головний висновок, який зробила польська сторона – це те, що українська 

еміграція мала перебільшене уявлення про свій вплив на українців в УСРР. В 

очах польської влади органи УНР мали на певний час зникнути із активних 

політичних розрахунків у міжнародній політиці
305
. Відтак, головним чинником 

для поляків лишилися гуманітарні питання, пов’язані з розташуванням та 
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утриманням значної кількості біженців з України. Період тісної співпраці у 

розвідувальній діяльності УНР та Польщі проти спільного ворога був 

достатньо коротким, але продуктивним. Попри невдалий кінцевий результат, 

цей час був надзвичайно важливим для інституційного становлення 

самостійних польських розвідувальних мереж в УСРР. За короткий період 

польська розвідка мирного часу пройшла фундаментальну школу основ і 

принципів розвідувальної роботи у нових реаліях. У подільшій діяльності, 

поляки, звісно, зазнавали провалів у окремих акціях та операціях, але вже не 

допускали таких масштабних помилок, як це сталося із Партизансько-

повстанським Штабом. 

Після гучної поразки Другого Зимового походу військово-політична 

еміграція УНР пішла у глибоке підпілля, не полишаючи надій на новий 

поворот у політиці Східної Європи
306
. Найбільш осяжним та реалістичним 

видавався сценарій нової війни Польщі з СРСР. Симон Петлюра з найближчим 

оточенням продовжував активно спостерігати за міжнародною політикою та 

ситуацією навколо України з боку всіх потенційних акторів у цій грі
307

. 

Українська еміграція у Польщі, Румунії та Чехословаччині були важливими 

подразнюючими факторами для радянської влади, тому діяльність всіх 

українських організацій, передовсім політичних та військових, 

відслідковувалася постійно з допомогою ІНО ДПУ
308
. Варто відзначити, що це 

спостереження було систематичним і глибоко аналітичним, яке не поступалося 

якості матеріалів щодо дійсних розвідок сусідніх держав. Внутрішня ситуація в 

УСРР відслідковувалася також контррозвідувальним відділом ДПУ. У річному 

звіті за 1923 рік у розділі, що стосувався розвідувальної діяльності 

«націоналістичного петлюрівського підпілля» зазначається, що такий факт без 
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сумніву є доконаним. Джерелом українською розвідки були як «закордонні 

центри», так і місцеве підпілля. Об’єктами шпіонажу залишалися РСЧА
309

, 

транспорт, промисловість тощо. У даному контексті варто відміти діяльність 

Миколи Чеботаріва, котрий у другій половині 1920-х років, працюючи від ДЦ 

УНР та маючи тісні зв’язку з Відділом ІІ
310

 намагався організувати дієву 

резидентуру на території УСРР. Робота організованої ним резидентури 

«Гетьман» до цього часу лишається дискусійною у фаховому середовищі
311

. 

Разом з тим, з огляду на відсутність достатніх спроможностей для самостійної 

роботи, українська розвідка була тісно пов’язана або, навіть, працювала під 

керівництвом польських або румунських спеціальних структур
312

. 

Протягом міжвоєнного періоду, особливо, у 1920-х роках звітність ДПУ 

стосовно української еміграції та «української розвідки» була настільки 

розлогою, настільки ж і беззмістовною
313
. Тобто серйозної прямої 

розвідувальної діяльності зі сторони будь-яких українських емігрантських 

структур не велося. Активність ДПУ пояснюється великою кількістю 

фіктивних політичних процесів всередині УСРР, що часто прикривали 

діяльністю українських «шовіністів-петлюрівців». 
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4.3. Польська розвідка в УСРР через дипломатичні представництва 

Після підписання Ризького миру виникла потреба в організації глибокої 

розвідки на території СРСР та в УСРР зокрема. В умовах відсутності 

налагодженої системи розвідки та кадрового складу, у перші періоди по 

завершенню війни, польська сторона послуговувалася інформацією біженців 

від комуністичних репресій, політичних опонентів більшовиків, емігрантів та 

етнічного польського населення, яке проживало на віддалених від кордону 

територіях УСРР. 

Глибока розвідка на східному кордоні мала на меті заволодіння 

комплексною інформацією щодо військових справ, економічного, соціального 

та політичного становища, використовуючи всі можливі джерела інформації. У 

бюлетені Реферату «Схід» на 1926 рік чітко виділялися завдання польської 

розвідки на радянському напрямку. Головна ціль – найбільш повна інформація 

про військову справу: організаційна структура по всій країні, структура у 

мирний та воєнний час, дислокація частин у мирний час, озброєння 

артилерійське, хімічне, бактеріологічне, військовий зв’язок, військово-морські 

сили, військова освіта, пошук даних про плани у разі війни та факти співпраці 

СРСР з Німеччиною
314

. 

 На початку 1920-х років польська розвідка, за інерцією воєнного часу 

частіше використовувала інформаційно-агентурну роботу для здобуття 

інформації, ігноруючи, певним чином, функцію спостереження у глибокому 

тилу потенційного противника. Потреба та можливість появи такого методу 

розвідки з’явилася з утворенням на радянській території офіційних 

дипломатичних представництв Польщі, Комісії з репатріації
315

 та з появою 

легальних торговельних відносин
316
. Польські дипломатичні установи – 

посольства та консульства – на території СРСР стали надійним осідком 

розвідувальних мереж у міжвоєнний період. 
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Сучасні дослідники свідчать про систематичність та тісну співпрацю 

Міністерства зовнішніх справ та Генерального штабу, а точніше Відділу ІІ ГШ. 

Дипломатична служба мала свої корпоративні інтереси та можливості, етику та 

прагматичні і суворі внутрішні правила, втім залишалася надійним легальним 

осередком для «нелегальної» роботи посеред іншої країни. 

Відділ ІІ мав два основних методи діяльності через дипломатичні 

установи. Перший полягав у використанні працівників установи для 

розвідувальних цілей, використовуючи їх як інформаторів. Другий – набагато 

ефективніший – полягав у створенні окремої посади у складі місії, яку обіймав 

у якості прикриття штатний співробітник розвідки, займаючись своїми 

безпосередніми завданнями
317

. 

Польська розвідка була надзвичайно зацікавлена у роботі через 

дипломатичні місії з огляду на брак агентів та інших методів здобуття 

інформації у глибокому тилу. Втім, справа з обміном офіційними 

представництвами між УСРР та Польщею не була надто інтенсивною. Лише 

наприкінці літа 1921 року сторони погодили обмін дипломатичними місіями у 

вигляді повноважних представництв. В листопаді charge d’affaires до Харкова 

було призначено Францішка Пуласького – колишнього тимчасового радника 

польського посольства у Вашингтоні
318
. Посаду генерального консула обійняв 

Ф. Харват. Загальний склад дипломатичного представництва налічував понад 

50 осіб
319

. Перший польський повноважний представник пробув у Харкові 

лише кілька тижнів. На початку листопада 1921 р. він виїхав у справах до 

Варшави і більше не повернувся до УСРР. За відсутності Пуласького певний 

час його обов’язки виконував радник представництва Леон Беренсон, а з липня 
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1922 року – начальник консульського відділу Францішек Харват. В останній 

період діяльності повноважного представництва в УСРР, у червні-грудні 1923 

року, його очолював Марселі Щарота
320

. 

Офіційно представництво Польщі в УСРР діяло до 1 березня 1924 року. 

Цього дня воно було ліквідоване, а натомість утворено Генеральне 

Консульство Польщі у Харкові на чолі з Міхалом Свірським
321
. Відтак, 

Генеральне Консульство в УСРР діяло з 1 березня 1924 р. до 1 грудня 1937 р. У 

зв’язку з перенесенням столиці УСРР до Києва, статус дипломатичної установи 

від 1 серпня 1934 року понизився до рівня звичайного консульства. Генеральне 

Консульство було перенесено до нової столиці – Києва
322

. 

Співпраця дипломатичного та військового відомств у питаннях 

розвідувальної діяльності була достатньо складної, а інколи, навіть 

напруженою, призводила до скандалів на рівні керівництва відомств
323

. 

Починаючи з 1921 року, фактично, з появи дипломатичних представництв 

Польщі на території УСРР, співробітники Відділу ІІ ГШ опинялися у 

неоднозначній ситуації. З одного боку – вони користувалися надійним 

прикриттям у вигляді офіційної посади при представництві і могли займатися 

своїми прямими завданнями. З іншого боку – вони були підзвітні лише своєму 

керівництву у Відділі ІІ, не маючи жодних узгоджень власних дій зі 

співробітниками чи керівництвом дипломатичної установи. Вказана ситуація 

породжувала небезпечну для місії ситуацію, адже користуючись 

екстериторіальністю та дипломатичним імунітетом, агент, у разі демаскування, 

завдавав значних збитків дипломатичній сфері. Адже це породжувало чергове 

загострення ситуації з радянською стороною. Ці проблеми МЗС мало 
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залагоджувати самостійно, в той же час, у разі успіху агента, всі лаври 

діставалися розвідувальному відомству. Проблемні питання взаємодії двох 

відомств мали бути вирішені угодою між Міністерством закордонних справ та 

Міністерством військових справ у січні 1922 року
324
. Положення угоди 

регулювали засади роботи офіцерів розвідки в структурах посольств та 

консульств. Прийняті норми, як стверджують дослідники, діяли до кінця 1920-

х років
325

. 

Працівник Відділу ІІ Генерального Штабу був підпорядкований 

керівникові дипломатичної місії, але лише у адміністративних та в питаннях, 

які стосувалися ієрархії МЗС. Становище та офіційні обов’язки працівника не 

мали суперечити його розвідувальній роботі. Органи МЗС не могли анулювати 

розвідувальні функції офіцера без згоди Відділу ІІ. Разом з тим, керівникові 

дипломатичної місії гарантувалося право бути ознайомленим, що функції 

офіцера з розвідувальної діяльності припинялися з тих чи інших причин, без 

пояснення особливостей ситуації. Натомість керівник місії міг інформувати, за 

власної ініціативи, вище керівництво у випадку дій резидента, які шкодили, на 

думку дипломата, інтересам держави. Фінансове утримання офіцера та витрати 

на його діяльність здійснювалися цілковито за рахунок Відділу ІІ. Здобута 

інформація розподілялася між міністерствами Закордонних та Військових 

справ за погодженням із консулом, при чому МЗС отримало право на 

отримання всієї політичної інформації, що здобував резидент
326

. 

Зазначені норми були прописані надто поверхово, тому на практиці 

складалася ситуація за якої МЗС, у особі керівника тієї чи іншої дипломатичної 

місії, майже не отримувало інформації від агентів. Останні на свій розсуд 

розпоряджалися здобутими даними, відтак, майже вся здобута інформація 

переходила у відання Відділу ІІ. 
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Однією зі значних особливостей діяльності дипломатичних представництв 

на території УСРР та СРСР загалом, було те, що їхня діяльність, всі 

переміщення, зв’язки та відвідувачі, знаходилися під постійним контролем 

ДПУ. Ця обставина вносила значні корективи у роботу розвідувальних мереж 

та окремих офіцерів всередині цих установ
327
. Дипломати неодноразово, 

починаючи з перших місяців роботи в УСРР, фіксували непомітний оку тиск та 

напругу. Оскільки всі їхні переміщення, контактні особи, розмови, фіксувалися 

зовнішнім спостереженням та внутрішніми агентами ДПУ серед технічного 

персоналу місії. У такій ситуації розвідка, навіть під виглядом легальної 

роботи, мала діяти надзвичайно обережно. 

Наприкінці 1921 року дипломатичне представництво Польщі у Харкові 

стало осередком перебування та прикриття розвідувальних мереж у східній 

частині УСРР. Один із найбільш показових прикладів співпраці між двома 

відомствами відбувся саме у Харківському представництві та одразу ж викрив 

всі недоліки та проблемні місця такого роду співробітництва. У липні 1922 

року при диппредставництві була створена постійнодіюча агентурна мережа 

«Альфа» під керівництвом капітана Маріана Кеніга
328
. Вона складалася із п’яти 

осіб. Стратегічне завдання осередку, як центрального, полягало у контролі 

дрібніших мереж на всій території УСРР та у поширенні розвідувальних сіток 

на Північний Кавказ. Особлива увага мала бути приділена проникненню до 

штабу Харківського військового округу
329
. Першорядним завданням, з 

інструкції Відділу ІІ, мало бути призначення регіональних керівників у 

Катеринославі, Одесі та Києві. Конкретніші завдання формулювалися за 

стандартним принципом, як і для інших осередків, а саме: проникнення до 

органів центральної влади у Харкові та Києві з метою здобуття для Відділу ІІ 

всіх можливих документів, шифрів, розпоряджень, приписів та інших 

матеріалів, що стосуються польсько-українських стосунків у політичній та 
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військовій сферах
330
. Зв’язок із Експозитурою 5 мав здійснюватися через 

дипломатичних кур’єрів та дипломатичною поштою МЗС. У термінових 

випадках керівник мережі міг користуватися телеграфічним апаратом місії, 

послуговуючись шифром Відділу ІІ. 

Керівник мережі «Альфа» капітан Маріан Кеніг та його помічник Вітольд 

Ганецький були введені у штат харківської місії, по одному офіцеру 

розташували у Києві, Одесі таКатеринославі. 

Польські агенти на початках, не усвідомлюючи всеохоплюючий контроль з 

боку радянських органів держбезпеки не лише іноземних громадян, але й 

власного населення
331
, здійснювали велику кількість компрометуючих кроків. 

Внаслідок цього виникали дипломатичні скандали, які мали залагоджуватися 

саме дипломатичним відомством. Подібна ситуація виникла, наприклад, в 

липні 1922 року, коли Францішек Харват, обурений поведінкою деяких агентів, 

котрі діяли під офіційним дипломатичним прикриттям, дискредитували себе. 

Дипломат у своєму листі до МЗС просив обмежити їхню діяльність з огляду на 

непрофесійність, а деяких навіть рекомендував вислати назад до Польщі
332

. 

Інша точка зору на цю ситуацію виглядає дещо аргументованішою. Відділ 

ІІ фіксував, що від початку роботи мережі, консул Харват мав достатньо 

приязні стосунки із капітаном Кенігом та всіляко підтримував його. Консул 

мав власний досвід співпраці із розвідкою. У минулому, перебуваючи на 

дипломатичній роботі в Німеччині, частину інформації, яка була здобута 

нелегальними методами, він передавав напряму до МЗС, минуючи військове 

відомство. Однак, навіть після підписання угоди між міністерствами, він волів 

продовжувати таку практику і частину потенційно цінної для розвідки 

інформації, яку він сам діставав, він направляв напряму до власного 

міністерства. Переважно це були відомості господарчого та політичного 

характеру. Відділ ІІ розцінював його дії, як саботаж діяльності розвідувальної 
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мережі в Харкові, який здійснювався свідомо, з огляду на «конкуренцію» із 

військовим відомством
333

.  

Після вищезгаданого листа Харвата з проханням вислати офіцерів розвідки 

з Одеси та Києва, діяльність мережі «Альфа» була майже повністю 

паралізована. На додачу до внутрішніх непорозумінь, у серпні 1922 року ДПУ 

здійснило серію арештів поляків, їм інкремінули роботу на розвідку. Деякі 

контакти мережі таким чином були перервані, хоча радянські органи на саму 

мережу не ідентифікували. Підпільна діяльність Хрвата та Кеніга не була 

встановлена. Втім ця подія завадила реалізації наступних акцій. Опоненти, 

Харват та Кеніг, синхронно звинувачували один одного у арештах. Таким 

чином, діяльність мережі «Альфа» була паралізована, капітана Кеніга 

відкликали до Варшави наприкінці вересня 1922 року
334
. У рапорті керівництву 

від 26 вересня 1922 року колишній керівник розвідувальної мережі 

схарактеризував Харвата, як людину «амбітну, вперту та жадібну до влади»
335

. 

Активні спроби закласти постійнодіючу мережу глибокої розвідку в УСРР 

відбувалися і надалі у тісному контакті та під прикриттям дипломатичного 

відомства. Найбільш активно ці спроби тривали до 1925 року, коли остаточно 

припинили діяльність мережі «В» у Харкові та «А9» у Києві. Частина агентів 

змогла уникнути арешту, інша частина, в тому числі, інформатори та 

опосередковані посібники отримали суворе покарання на, так званому, 

київському процесі
336

. 

Протягом 1920-х років радянсько-польські стосунки були надзвичайно 

напруженими (за винятком короткого періоду у 1923 році, коли радянська 

сторона погоджувалася на значні геополітичні поступки взамін на 

безперешкодний доступ через польську територію до Німеччини ресурсів для 

підтримки там комуністичних угруповань)
337
. Значна кількість дипломатичних 
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скандалів, а відтак, і кризових ситуацій відбувалися в УСРР. Декілька з них 

були спричинені діяльністю польської розвідки під прикриттям дипломатичних 

установ. Втім, варто відзначити, що з огляду на економічну
338

 та 

внутрішньополітичну ситуацію протягом всього періоду 1920-х рр., попри 

показову ворожнечу, жодна зі сторін не була зацікавлена у початку відкритого 

конфлікту
339
, який цілком міг отримати неочікуване завершення. Навіть 

підписання польсько-радянського пакту про ненапад у 1932 році не зняло 

вповні питання про взаємне примирення
340

. 

Серед усіх польських дипломатичних установ найбільша увага з боку 

радянських спецслужб була прикута до консульства у Києві (з 1 серпня 1934 р. 

– Генерального консульства
341
). На те було кілька причин – основна з яких – 

безпосередня близькість до польсько-радянського кордону, та робота із 

Правобережжям, де була основна концентрація етнічного польського 

населення УСРР та найбільш антирадянські настрої загалом.  

Польське консульство у Києві, засноване 1926 року, протягом всього свого 

існування до 1939 року
342

 слугувало надійним прикриттям у роботі Відділу ІІ, а 

з іншого боку – знаходилося під постійним контролем ДПУ, як і всі його 

працівники та відвідувачі. Справа створення місії з точки зору неформальних 

дій радянської сторони може вважатися класичним прикладом організації 

прийому іноземних представництв того періоду в УСРР
343

. 
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У повідомленні від 3 червня 1926 року начальник київського ДПУ 

Западний інформував харківське керівництво про кроки свого відомства у 

зв’язку з відкриттям польського представництва у Києві. Через секретного 

співробітника «21», який був близьким до польського Генерального консула 

Константи Заремби-Скшинського. Оскільки останній приймав рішення, 

київське ДПУ намагалося через свого агента нав’язати консулу найбільш 

зручні, з точки зору, негласного нагляду варіанти, або, принаймні, якомога 

раніше дізнатися про об’єкт, який буде обраний під потреби дипломатичної 

місії
344

. 

Генеральний консул прибув до Києва 19 червня разом з новопризначеним 

консулом у Києві Мечиславом Бабінським. Дипломат Бабінським 

залишатиметься на своїй посаді достатньо довгий час від 1 травня 1926 до 30 

вересня 1930 р.
345
, буде авторитетним у середовищі дипломатичного корпусу та 

матиме повагу від колег і підлеглих. Польські дипломати мали намір 

ознайомитися із будинком, який для розміщення консульства підшував їхній 

довірений, він же агент «21». Останній, за погодженням із ДПУ, запропонував 

будівлю на вул. Короленка, 75. Будинок продавав інженер Брінкен, який при 

зустрічі просив за нього 22000 доларів США, замість 12000 рублів, які він 

пропонував агенту «21» під час попередніх перемовин
346
. Ціна була 

невиправдано високою, тому угода не відбулася. 

Врешті консульство розташувалося у відомому «будинку Зайцева», на 

перетині Левашовської та Олександрівської вулиць
347
. Повноцінна робота 

установи розпочалася 21 жовтня 1926 року
348
. Саме за цією адресою київський 

окружний відділ ДПУ встановив тотальний контроль, про що свідчать 

матеріали справи Польського консульства
349

. Варто відзначити, що 
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спостереження велося не лише за самою будівлею та співробітниками 

установи, але й встановлювалися зв’язки та решта супутньої інформації на 

кожного відвідувача. Так тривало протягом всіх років існування 

дипломатичної місії. На основі цієї основної оперативної розробки 

формувалися, за потреби чи політичної коньюктури нові фіктивні справи на 

відвідувачів зі стандартним формулюванням «за зв’язки з Польським 

консульством»
350

. Влучно описав даний процес професор Станіслав 

Кульчицький «наклавши на суспільство величезну інформаційну сітку з 

навербованих сексотів, чекісти дістали досить об’єктивну оцінку 

антирадянських настроїв у суспільстві. Люди з такими настроями не ставали на 

боротьбу, але становили собою потенційну загрозу для режиму. З ними було 

вирішено боротися шляхом організації фантомних антирадянських 

організацій…»
351

. Перш за все, було встановлено постійне зовнішнє 

спостереження за територією та центральним входом посольства, ретельно 

перевірялися всі відвідувачі, особливо ті, що відвідували установу регулярно. 

Перевірка відбувалася, як поверхова, так і більш детальна. До прикладу, 

вияснялося місце проживання відвідувача, його сімейний стан, біографічні 

дані. Особливу ж увагу звертали на причини відвідин дипломатичної місії, 

перевірявся об’єкт і на предмет зв’язку із полською розвідкою, 

встановлювалися родинні зв’язки у Польщі, якщо такі існували. 

Інша форма контролю установи полягала у вербуванні технічного 

персоналу
352
, який набирався із місцевого населення, наприклад: водії, 

швейцари, кур’єри та решта господарської частини. Ця практика була вельми 

поширеною
353
, тому майже вся внутрішня ситуація у будівлі була відома 

держбезпеці. Слід відзначити, що чисельність співробітників консульства була 
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достатньо невеликою. У травні 1928 року там працювало всього 12 осіб, 

включаючи всіх дипломатів та технічний персонал
354

. 

Незважаючи на тотальний контроль з боку ДПУ, польське консульство 

стало майданчиком і прикриттям для однієї із найбільш успішних резидентур 

Польщі на території УСРР наприкінці 1920-х років. Головну роль в ній відіграв 

відомий у подальшому співробітник Відділу ІІ ГШ Польщі Антоній Річард 

Незбжицький. Він народився 1901 року у Варшаві, але родина походила із 

Поділля. Він рано осиротів, тому виховувався найближчою ріднею. Від 1911 

року навчався у російській філологічній гімназії у Вінниці, яку успішно 

закінчив у 1919 році. Від початку Першої світової війни був активним 

учасником польських молодіжних організацій на Поділлі, 1918 року вступив до 

Польської організації військової. В часи радянсько-польської війни виконував 

розвідувальні допоміжні функції в інтересах організації та польського війська 

загалом. На службі у Відділі ІІ з листопада 1920 року (за іншими даними – з 20 

грудня 1921 р
355

.). Певний час Незбжицький був резидентом в Румунії та в 

Константинополі, після цього – керівником резидентури в Одесі
356

. У 1922 році 

для підвищення кваліфікації проходив курс навчання у Центральній школі 

підофіцерів піхоти № 2. На різних посадах Незбжицький перебував у 

столичному 21 полку піхоти до 1927 року. Паралельно, як вільний слухач 

відвідував Школу політичних наук та навчався у відділі права Варшавського 

університету. Поряд з офіційним місцем служби, молодий офіцер у 1924-1926 

роках був референтом описового відділу ІІІа у бюро Воєнної Ради
357

. 

Амбіційний Незбжицький планував вступати до Вищої військової школи 

на курс 1928-1930 років. Навіть був допущений до екзаменів, але, за 

свідченнями польських дослідників, вірогідно в середині 1927 року про нього 
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згадали у Описовому відділі, де планували розпочати масштабні роботи з 

опису прикордонних радянських територій Українського та Білоруського 

військових округів. Таким чином, офіцер приділили до Реферату «Схід» 

описового відділу ІІІ ГШ. На цій посаді він перебував з 14 червня 1927 до 1 

квітня 1928 року. 

На новому місці Антоній отримав завдання здійснити ознайомчу подорож 

до СРСР, але без конкретних розвідувальних цілей. Він мав ознайомитися із 

ситуацією у західних регіонах Радянського союзу та використати ці матеріали 

у своїй аналітичній роботі. Він здійснив подорож за маршрутом Москва – 

Харків – Київ – Гомель – Мінськ
358
. У цій поїздці він перебував від 22 жовтня 

до 15 листопада 1927 року. Для безпечного проїзду Незбжицький мав 

дипломатичну візу від Повноважного представництва СРСР у Польщі
359

. 

Під час свого перебування у Києві він відвідував Польське консульство. 

Природно, що такого роду візити подібного роду людей були під постійним 

спостереженням зовнішньої агентури ДПУ. Слід сказати, що Незбжицький 

перебував у поїздці під своїм прізвищем. Незважаючи на це, у оперативних 

документах ДПУ його назвали «Хуляницьким». ДПУ фіксувало, що він 

називав себе інженером, але в дійсності, на думку держбезпеки, був агентом 

Відділу ІІ ГШ
360
. У оперативній розробці він отримав прізвисько «Чужий». 

Пізніше київське окружне ДПУ ідентифікуватиме «Чужого», як майора 

польської армії. Надалі, після від’їзду до Гомеля, спостереження за ним 

перейняла контррозвідка ДПУ Білоруського військового округу. Оперативники 

встановили, що його звати Несброницький Георгій Антонович, він зупинився 

на ночівлю у Гомелі і вже 10 жовтня відбув до Мінська для подальшого виїзду 

до Польщі
361

. 

Після повернення до Варшави Незбжицький був переведений на постійну 

службу до Відділу ІІ ГШ. Вважалося, що він добре себе зарекомендував під час 
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ознайомчої поїздки по СРСР. З огляду на добрі задатки у розвідувальній роботі 

та чималий досвід на цьому полі, у 1928 році офіцера призначили керівником 

розвідувальної мережі «Дніпро»
362
, яка базувалася у київському консульстві. 

Тімоті Снайдер дав наступну характеристку роботі Незбжицького на цій 

посаді: «Невпинно подорожував, нав’язуючи контакти з цілим краєм. Мав 

добрі стосунки з українцями, росіянами, поляками… Його мережа…була 

незвично багатим джерелом розвідувальної інформації»
363

. 

Антоній Незбжицький прибув до київського консульства на посаду 

другого секретаря місії 20 серпня 1928 року
364
. Особливої підозри у ДПУ особа 

Незбжицького не викливала, його схарактеризували, як «всесторонньо 

розвинутого, відкритого до спілкування». Втім, його приналежність до 

розвідки мали детальніше перевірити
365

. 

У дні приїзду до консульства, біля Житомира проходили масштабні 

маневри військ КВО за участі німецьких військових та консульства Німеччини 

у Києві. Цей захід був закритий для інших відвідувачів, зі зрозумілих причин, 

але він викликав жвавий інтерес у Незбжицького і в консульстві загалом. 

Польський воєнний аташе на маневри не був запрошений. Польська сторона 

відмічала, що сценарій маневрів був достатньо очевидно направлений на 

відпрацювання потенційниї агресивних дій в бік Польщі. Ця тема жваво 

обговорювалася у консульстві
366
. Не дивлячись на заборону, Незбжицький 

жартома говорив у консульстві, за свідченнями інформатора ДПУ, що він 

виконує функції відсутнього у консульстві воєнного аташе. Для цього він 

майже щодня під виглядом прогулянок здійснював поїздки у район маневрів. У 

спогадах резидент описує епізод зі щоденними поїздками на маневри, зокрема 

в наступному «…тоді вперше відчув на собі пильне спостереження ДПУ»
367

. 
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Слід відзначити, що кожен іноземець-співробітник будь-якого 

дипломатично представництва, а особливо польського консульства у Києві 

вважався потенційним шпигуном, тому за співробітниками місії велося 

постійне спостереження зовнішньої агентури КРО, а також розроблялися всі 

контакти, знайомства, місця, де бували ці люди. З приїздом до УСРР, 

Незбжицького одразу взяли у перевірку. Вже 30 листопада 1928 року у 

оперативній розробці «Графство»
368

 з’являється коротка записка про те, що за 

даними КРО ОДПУ від 29.11.28 р. Незбжицький мав у Києві наступну 

агентуру: 

1. Перукар готелю «Континенталь»; 

2. Власник магазину квітів навпроти «Континенталя»; 

3. Лікар проф. Виноградов, який лікував співробітників консульства
369

. 

Керівник резидентури «О.2» достатньо часто спілкувався з усіма 

наведеними у доповіді громадянами. З огляду на свою «відкритість», він 

діставав від них певну інформацію, але не демаскуючи себе. Названі контакти 

Антонія були: перукар Плохарський Владислав Августович та доктор-психіатр 

Виноградов Ілля Абрамович. За даними ДПУ обидва були агентами цієї 

установи. Перший під псевдо «Монокль», а другий – «Доброволець»
370

. 

Для польського офіцера ключовою та фатальною стала фігура саме 

Виноградова. У ДПУ йому дали наступну характеристику: «40 років, 

уродженець Варшави, громадянство УСРР, із родини дуже заможних батьків-

фабрикантів, які проживають у Польщі». Він мав вищу освіту, лікар-психіатр, 

раніше працював у Харкові, останні роки у Києві. Протягом останніх років 

підтримував зв’язки з польським та німецьким консульствами. У доповідній 

керівництву йдеться про те, що Виноградова завербували 1926 року. Відтоді 

він став частіше відвідувати обидва консульства та приносити звідти повну 

інформацію про внутрішнє життя. Як зазначається, шляхом перехресної 

перевірки, було встановлено, що агент «Доброволець» сумлінно виконував свої 
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завдання, повністю передаючи інформацію. Варто відзначити, що Виноградов 

за свої послуги не отримував від ДПУ стабільної грошової винагороди. 

Зазначається, що лише інколи він користувався їхніми послугами в частині 

зниження вартості плати за квартиру, податки тощо. Також ДПУ оплачувало 

періодичні вечірки, які влаштовував Виноградо вдома для співробітників 

консульства. Зокрема, відмічалося, що найближче та довірливо агент 

спілкувався з консулом Бабінським, що свідчить про досить глибоке 

проникнення радянської контррозвідки у справи дипломатичної місії
371

. 

Незбжицький почав активно встановлювати нові контакти і знайомства. 

Він багато пересувався містом і околицями на службовому автомобілі 

консульства
372
. У цей час він достатньо зближується із лікарем Виноградовим. 

Перед Різдвом та Новим 1929 роком, повернувшись із Польщі, привіз 

подарунки Виноградову та його дружині
373
. Врешті, їхнє спілкування ставало 

достатньо відвертим. Виноградов достатньо детально інформував ДПУ про 

зміст їхніх розмов. Вже наприкінці 1928 року в аналітичному звіті по справі 

«Графство», на основі доповідей Виноградова, відмічалося, що «судячи з 

поведінки Незбжицького, він безумовно має певні види на «Добровольця», у 

сенсі його використання по лінії розвідувальної роботи…Не наважуючись поки 

що на відверті розмови з «Добровольцем», Незбжицький намагається отримати 

свідчення по Дніпровській флотилії, маскуючи це радянсько-польськими 

торгівельними стосунками»
374

. 

Розмова, що дала прямий привід трактувати роботу Незбжицького, як 

подвійні функції в інтересах Польщі, відбулася 5 січня 1929 року під час візиту 

офіцера Відділу ІІ додому до лікаря. Під час бесіди він жалівся на специфічно-

важкі умови праці в СРСР. Як тільки починаєш проявляти найменшу 

зацікавленість у будь-якому питанні, то влада сприймає це, як шпіонаж. Так, 

наприклад, у зв’язку із запланованим розширенням польсько-радянських 
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торгівельних стосунків, у консульство надійшов запит польського уряду про 

кількість пароплавів на Дніпрі. За офіційними даними уряду УСРР, на Дніпрі 

було 140 пароплавів. У розмові з лікарем Незбжицький поцікавився де можна 

отримати більш надійну довідку з цього питання. Він стверджував, що можна 

було запросити таку довідку у Держпароплавстві, але вони б її не видали, та ще 

й запідозрили б у шпигунстві. «Доброволець», ніби-то порадив йому піти на 

пристань і порахувати пароплави самостійно
375

. 

Станом на 1 лютого 1929 року Незбжицький вже працював на посаді 

юрисконсульта місії. В ДПУ нарешті ідентифікували в ньому особу, яка 

навесні того ж року відвідувала проїздом Київ та консульство. У внутрішній 

розробці йому повернули псевдо «Чужий»
376

. 

Із загальної ситуації навколо Незбжицького ставало зрозуміло, що його 

відпрацьовують, як потенційного агента розвідки. Важливий промах у його 

діяльності стався на початку березня 1929 року. Через секретаря консульства 

Мозгайського, який мав контакт із агентом ДПУ «Нео», Незбжицький 

намагався добути план київського мосту через Дніпро. Мозгайський 

повідомляв, що на це виділялося 175 рублів, 25 з яких він брав за 

посередництво, решта – «Нео» за здобутий план. «Нео» намагався під різними 

приводами самостійно зустрітися з Незбжицьким, але отримував відмови 

Мозгайського
377

. 

Паралельно з цим Незбжицький намагався через Виноградова потрапити 

до клубу інженерів. Під приводом того, що Виноградов не має прямих 

контактів із клубом в ДПУ спробувал ввести свого секретного співробітника у 

цю справу. На цю роль обрали Жевахова Дмитра, 32 річного інженера, 

асистента в КПІ, члена клубу інженерів. На зв’язку з держбезпекою перебував 

вже чотири роки
378

 під псевдо «Чернов». 
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Втім, юрисконсульт показово вів звичайне життя службовця місії у 

ненайкращому з точки зору польського дипломата географічному куточку 

планети. У розмові з черговим сексотом, він стверджував, що в УСРР йому 

нудно, оскільки тут мало знайомих. Депресивності додавали, з його слів, 

матеріальні справи. Він отримував 180 доларів заробітної плати на місяць та 

ще 70-80 доларів за політичну та економічну аналітику для МЗС. Незбжицький 

намагався отримати корисну інформацію буквально від кожного доступного 

джерела. Пожалівшись про низьку зарплатню та нудну роботу, він мимоволі 

поцікавився у сексота «Поміщика» причини відставки комкора Дубового, а 

також стосовно партійних перестановок у Києві. Також, знаючи про майбутню 

поїздку «Поміщика» до Прилук, Лубен та інших округів Лівобережжя, 

Незбжицький попросив окремо поцікавитися настроями селянства у цій 

місцевості. Він намагався вибудувати навколо себе сітку інформаторів 

абсолютно різної якості та можливостей, які навіть не усвідомлюючи цього, по 

крихті надавали б потрібну інформацію. Антоній Незбжицький не врахував 

однієї важливої деталі – всі його контакти, як і кожен його крок, ретельно 

контролювалися держбезпекою у форматі тотального перекриття будь-яких 

можливих спонтанних контактів, рухів, візитів тощо. 

У професійному плані, Незбжицький поводив себе більш ніж стримано, 

його характеристика, як комунікабельної людини, навіть дещо занадто 

відкритої, грала йому на руку. Під цим образом він маскував дії, які 

реалізовував. Наприклад, «Монокль» - вже згадуваний перукар у готелі 

«Континенталь» відмічав характеризував у своїй доповіді Незбжицького, як 

«хлопчака, абсолютно нездатного займатися серйозними справами. Загалом, 

Консульство, на його думку, навряд чи займається шпіонажем, так як вони 

(співробітники консульства – В. Ш.) ніколи нічим не цікавляться»
379

. 

У другій половині травня Антоній часто здійснює поїздки автомобілем до 

Житомира, Білої Церкви, Бердичева, Василькова тощо – разом – більше 2 тис. 

кілометрів. Ці поїздки лягли в основу об’ємного звіту у Варшаву не лише про 
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територію, але й про настрої населення та загальнополітичну ситуацію.
380

 

Орієнтовно в цей же час, на початку червня 1929 року КРО ДПУ отримує від 

ІНО коротку довідку про лікаря Виноградова. Зовнішня розвідка відзначала, 

що психіатр Ілля Виноградов часто тримує через польське консульство у Києві 

гроші та якісь папери. На початку травня Виноградову відправили значну суму 

грошей та документи через дипломатичну пошту польської місії
381
. Цей факт 

був відомим КРО, але все ж сигнал змусив звернути додаткову увагу на лікаря, 

оскільки його підозрювали у таємних справах із Незбжицьким. Власне, для 

цього у справу був введений «Чернов». Про отримання коштів лікарем із 

Польщі через консульство у ДПУ знали. Батько та брат Виноградова мали 

фабрику емальованого посуду у Польщі і часто пересилали йому кошти, через 

зв’язки лікаря у консульстві. Ці кошти він отримував для себе та сестри, яка 

проживалау Чернігові
382

. 

У червні неочікувано завершилася справа, пов’язана з кур’єром 

Мозгайським та планом київського мосту. В результаті внутрішнього 

конфлікту з одним зі співробітників консульства, перевтоми та надмірного 

вживання алкоголю, Мозгайський поранив себе з револьвера у лісі під Ірпенем. 

Його знайшли і затримали. За повідомленнями внутрішніх інформаторів, 

Незбжицький дуже нервував у зв’язу з цим арештом, навіть вислав до Польщі 

кухарку та економку консульства, яких він таким чином позбавив від допитів, 

через день також відправив водія, який сам виявив бажання
383
. У приватній 

розмові Незбжицький артикулював думку про те, що це затримання негативно 

відіб’ється на іміджі консульства. Сама ж справа є сфабрикованою, тому буде 

затягуватися та гіперболізуватися. Він також висловив думку, що Мозгайський 

просто заплутався в інтимних та матеріальних справах, що його й погубило
384

. 
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Через кілька тижнів на місце пана Бжостека, водія консульства, було 

прислано з Польщі пана Вальчака. За доповідями зовнішнього спостереження, 

він поводив себе достатньо закрито, однак достатньо близько потоваришував із 

Незбжицьким. У вересні 1929 року Незбжицький з Вальчаком провели кілька 

тривалих поїздок автомобілем консульства до Волині та Поділля. Вони були в 

Умані, Звенигородці, Бердичеві, Житомирі, Проскурові, Новоград-

Волинському, Вінниці, Гайсині та Новій Ушиці. За даними внутрішніх агентів, 

після повернення із поїздки, вони зайняли окрему кіснату у приміщенні 

консульства і цілими днями і вечорами разом проявляли фотознімки, не 

дозволяючи нікому заходити в кімнату
385

. 

Відтак, Незбжицький та Вальчак стали головними підозрюваними у 

шпіонажі особами. Підтвердженням тому є зокрема розгорнута доповідь по 

діяльності «Добровольця»-Виноградова по його подвійній роботі
386

 та 

почилення спостереження саме за цими співробітниками посольства у разі 

отримання певних сигналів про активізацію польської розвідки
387

. 

Наприкінці 1929 року по справі «Графство» зібралася достатньо цікава 

розробка матеріалів. У внутрішній доповідній київський КРО ДПУ рапортував 

про можливість компрометації всього київського консульства на основі 

чотирьох епізодів: 

1. Нелегальні операції консульства по пересиланні в Польщу валюти, 

цінностей, листів тощо; 

2. Діяльність Незбжицького з розвідки, яка у поєднанні з майбутнім 

арештом Виноградова могла бути повністю розкрита; 

3. Свідчення підсудної Яніни Бергман про діяльність та особу водія 

консульства Вальчака. Справа полягала в тому, що в особі Вальчака Бергман 

ідентифікувала офіцера Відділу ІІ ГШ Пшебишевського
388

; 
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4. Свідчення Туркевича-«Поміщика» про отримані завдання від 

співробітників консульства Незбжицького та Караханянц по збору свідчення 

по будівництву Київського укріпленого району
389

. 

З рапортів Незбжицького до Варшави відомо, що ще наприкінці листопада 

1929 року, коли фактично питання про арешт Виноградова та викриття мережі 

було вирішене, що офіцер Відділу ІІ характеризував Виноградова, як людину 

глибоко антибільшовицьку. Цілком усвідомлюючи, що «4002»-Виноградов 

подвійний агент, Незбжецький все ж сподівався, що він підігрує в сторону 

польської розвідки. За посередництва лікаря, польська розвідка отримувала 

інформацію з кількох різних джерел
390
. Деякі з них навіть не були відображені 

у пізнішому провадженні ДПУ. Виноградова затримали 10 грудня 1929 року. 

Від нього відразу ж послідувало обвинувачення в сторону Незбжицького. Але 

останній, перебуваючи під дипломатичним імунітетом, звичайно ж, уникнув 

арешту, та відкидав обвинувачення. По справі було затримано 33 особи
391

. З 

огляду на скандал, який назрівав на дипломатичному рівні, Незбжицькому 

потрібно було покидати консульство у Києві, що він і зробив 22 грудня 1929 

року. Діяльність деморалізованої, але не розкритої повністю мережі він 

залишив на водія консульства Станіслава Вальчака, він же поручник 

Константи Вороно
392
. Навіть провал Незбжицького з тактичної точки зору, 

закріпив за ним славу професіонала розвідки та всесторонньо обдарованого 

співробітника, особливо у питаннях східного кордону, що в подальшому він не 

раз підтвердив у своїй кар’єрі
393

. 

Після організаційних змін у штатній структурі Відділу ІІ ГШ протягом 

1928 року, що значною мірою були викликані досвідом роботи на східних 
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теренах, глибока розвідка Польщі в регіоні зазнала кардинальних змін. Від 

цього часу і до 1939 року розвідувальні мережі стратегічного спрямування 

залишилися працювати майже виключно на базі дипломатичних 

представництв. Справа із Єжи Незбжицьким є гарною ілюстрацією даної тези. 

Тоталітарна система СРСР не залишала інших можливостей для ефективної 

роботи розвідки з низькими втратами не лише людського ресурсу, але й 

репутаційними. Протягом 1930-х років Реферат «Схід» мав своїх працівників 

лише в представництвах Києва, Харкова, Москви, Ленінграда, Мінська та 

Тбілісі
394

. 

Відповідно до вищевикладеного, можу констатувати, що дипломатична 

служба та розвідувальна діяльність знаходилися у надзвичайно тісному 

контакті. Для Польщі це був один із небагатьох легальних способів провести на 

територію УСРР та СРСР загалом офіцерів розвідки, з огляду на закритість та 

тоотальну підозрілість до кожного іноземця. Закордонне та військове відомства 

часто конфліктували між собою, дипломати змушені були власним 

авторитетом прикривати невдалі операції розвідки та піддаватися небаченому 

зовнішньому тиску. В одній із розмов із Незбжицьким, які Виноградов доніс в 

ДПУ, поляк повідомляв, що серед польського дипломатичного корпусу в СРСР 

спостерігається катастрофічний кадровий голод, оскільки співробітники просто 

відмовляються їхати до цієї країни. Це буде добрим означенням тієї атмосфери 

у якій працювали дипломати, які подекуди збирали інформації навіть більше 

ніж резидентури
395
. Адже докладна суспільно-економічна та політична 

аналітика була однією зі сфер діяльності посольства та консульств, 

прерогативою МЗС. Навесні 1926 року німецький абвер прямо стверджував, 

що МЗС Польщі проводить самостійну розвідувальну роботу за допомогою 

свого інформаційного відділу. У відділі була секція, яка окремо інформувала 

центральну владу про поточні справи політичного життя інших держав. За 
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висновками німецької розвідки, діяльність цього сектору була тісно пов’язана 

із військовою розвідкою, концентруючись на політичному аспекті
396
. Можна 

стверджувати, що в площині розвідки у такому складному середовищі, як 

СРСР, дипломати та розвідники, маючи подекуди різні завдання, доповнювали 

роботу один одного, що давало критичний масив інформації, який мали знати 

про УСРР у Польщі. 

                                                           
396

 ГДА СЗРУ. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 10324. Арк. 895. 



159 
 

Висновки 

 

У висновках узагальнено та систематизовано результати проведеного 

дослідження та сформульовано основні положення, подані до захисту: 

1. Системний аналіз загальної розробки теми автором засвідчив 

відсутність комплексного дослідження діяльності польських розвідувальних 

служб на території УСРР у 1921-1932 роках. Варто відзначити, що вказана 

проблематика залишається актуальним полем для дослідження у сучасній 

історіографії не лише України, але й Польщі. У роботі класифіковано 

історіографічний доробок за наступними категоріями: 1) радянська 

історіографія проблеми; 2) польська історіографія соціалістичного періоду; 3) 

сучасна українська та польська історіографії; 4) дослідження західних вчених. 

Опрацювання першої категорії – радянської історіографії показало, що у 

дослідженнях радянських вчених проблематика відображена достатньо 

тенденційно, без глибоко аналізу джерел та інтерпретована з політичним 

підтекстом. Авторам притаманна суб’єктивність та вибірковість наведення 

фактів та аналізу подій. Діяльність польської розвідки гіперболізувалася, 

масштаби подій та кількість дійових осіб вказаних подій перебільшувалися та, 

значною мірою, демонізувалися. Варто відзначити обмеженість джерельної 

бази праць радянського періоду з огляду на засекреченість левової частки 

архівних матеріалів. Подібними науковими підходами послуговувалися 

польські вчені від кінця Другої світової війни до 1991 року. Певна спадковість 

вказаного тенденційного аналізу та тяглість наукових методів радянського 

періоду зберігалася у сучасній російській історіографії початку 1990-х років, 

лише забарвлена новими історіографічними методами дослідження. 

Сучасна польська та українська історіографія у даній тематиці здебільшого 

занурені у детальний аналіз та критику джерел власних архівів. Проблема 

дослідження загалом полягає у відсутності порівняння даних, що 

продукувалися польською розвідкою та співставлення їх із інформацією про ті 
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ж події з опонуючої сторони, тобто радянських спецслужб. Сучасна західна 

історіографія здебільшого відображає дану проблематику у глобальніших 

наукових концепціях подій міжвоєнної Східної Європи та континенту загалом. 

2. Детальний аналіз значних фактологічних напрацювань польської 

історіографії останніх десятиліть та масштабне залучення матеріалів архівних 

установ дали можливість дослідити становлення, організацію та 

функціонування польської розвідувальної мережі на території УСРР у 1921-

1932 роках. Було виділено основні етапи розвитку від початку роботи 

військової розвідки в умовах мирного часу, після підписання Ризького мирного 

договору, організаційну структуру, деталі підпорядкування, субординації, 

ключові моменти у функціонуванні цієї мережі в УСРР, складність пов’язану зі 

специфікою роботи та територією застосування спеціальних методів здобуття 

інформації. 

3. У дисертації висвітлено особливості підготовки агентів польських 

спеціальних служб. Це був один із найбільш проблемних моментів у їхній 

діяльності, оскільки від якісного підбору та навчання агентів, вербовки 

інформаторів, залежав успіх роботи та знижувалися ризики з деконспірації 

існуючих розвідувальних сіток. Автор також прослідкував джерела 

фінансування всієї розвідувальної роботи, що проводили окремі відомства 

Польщі на території УСРР. Це були достатньо затратні заходи, що вимагали 

стабільного фінансування та контролю і безпосередньо впливали на означені 

заходи. Форми роботи розвідки детально проаналізовані на прикладі окремих 

операції, що дало можливість відтворити цілісну систему підходів та методики 

дій у даній царині. 

4. У роботі детально досліджено методику формування та 

функціонування агентурних мереж. Польська розвідка тут пройшла етапи від 

повних провалів до напрацювань, які стали успішними та застосовувалися в 

подальшому. З одного боку, територія УСРР була достатньо «придатною», 

адже тут були поширені антирадянські настрої, існувала велика кількість 

етнічних польських груп, функціонувала католицька церква, були тісні родинні 
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зв’язки з особами, які проживали в Польщі. З іншого боку, УСРР, як і СРСР 

застосовували практики тотального контролю, репресій, пере вербування 

агентів, провокацій тощо, що значною мірою нівелювало весь масштаб потуг 

польських розвідників. Ця гра з перемінним успіхом тривала до початку 

масової колективізації та остаточно встановлення в СРСР тотального режиму 

під охороною каральної системи, коли масова розвідувальна діяльність стала 

просто неможливою. 

5. У ході дослідження автору вдалося встановити тісний зв’язок 

польської розвідки з українськими спецслужбами УНР, особливо у перший 

період після підписання Ризького мирного договору 1921 року. В результаті 

наукових пошуків визначено, що співпраця з українськими структурами в 

Польщі у перші місяці мирного часу дала можливість полякам з їх допомогою 

сформувати загалом власну концепцію побудови розвідки в УСРР. Адже на 

початковому етапі Польща не мала власної бази прикордонної та глибокої 

розвідки і могла отримувати дані подібного характеру лише від мереж, що 

функціонували на території УСРР та визнавали над собою юрисдикцію УНР. 

Після поразки активної фази Другого зимового походу та масштабної ліквідації 

радянською держбезпекою українських груп та організацій в УСРР, польська 

сторона з огляду на цей досвід почала вибудовувати власні розвідувальні 

структури, розпочавши з дипломатичних установ, якими почали обмінюватися 

сторони згідно з положеннями мирного договору. 

6. Окремим аспектом дослідження стало висвітлення та глибокий аналіз 

співпраці польських розвідувальних служб із колегами з інших держав, чиї 

геополітичні інтереси також лежали у площині даного регіону. Передовсім, це 

були спеціальні служби Румунії, як крупного та одного з найбільш 

зацікавлених гравців у регіоні. Румунія мала проблемні територіальні питання 

з СРСР, що відкрито зазіхав на територію Бесарабії, тому співпраця з 

польською стороною, як найбільшим потенційним противником СРСР була 

дуже доречною. Дослідження показало, що в результаті міждержавних 

домовленостей та кількох таємних військових протоколів Відділ ІІ 
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Генерального Штабу Польщі та військова і політична розвідки Румунії 

кооперувалися в окремих акціях спрямованих на УСРР, мали сталий обмін 

розвідувальними даними та, в окремих випадках,  інформаторами. За 

допомогою глибокого аналізу окремих документів іноземного відділу ДПУ 

вдалося також прослідкувати зв’язки розвідки Польщі з французькими та 

британськими колегами, котрі мали свої інтереси у Східній та Південній 

Європі, відповідно. Польща розглядалася, як найпотужніший в регіоні 

противник експансіоністським амбіціям СРСР, тому означені країни Західної 

Європи робили ставку на Польщу, як союзника на Сході та, за потреби, 

ділилися розвідувальною інформацією або підтримували своїми засобами 

польські акції. 

7. Окремий значний блок дослідження присвячений функціонування 

розвідки через офіційні канали, у даному випадку – це дипломатичні 

представництва, які в другій половині 1920-х років були представлені в УСРР 

Генеральним консульством Польщі у Харкові та Консульством у Києві. Саме 

остання установа, з огляду на своє винятково вигідне географічне 

розташування та активну діяльність стала одним із центрів збору легальної та 

нелегальної інформації про радянську Україну для визначених владних 

відомств Польщі. Незважаючи на тотальний контроль з боку 

контррозвідувального відділу ДПУ, консульство у різний час було осередком 

крупних та успішних за результатами роботи агентурних мереж. Подібна 

ситуація була і в Харківському консульстві. Деякі епізоди розкриття агентури 

призводили до масштабних дипломатичних скандалів не лише у міждержавних 

стосунках, але й між відомствами всередині Польщі. 
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