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ГАЛЬЧИНСЬКИЙ В.Л.

О.Ф.ФЕДОРОВ - КЕРІВНИК НАРОДНОЇ БОРОТЬБИ ПРОТИ
НАЦИСТСЬКИХ ОКУПАНТІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІГІВЩИНИ

1941-1943 РР.

Розкривається військово-політична діяльність одного з лідерів
радянського партизанського руху, двічі Героя Радянського Союзу Олексія
Федорова на окупованій території Чернігівщини під час Великої Вітчизняної
війни. Аналізуються причини ефективної боротьби партизан Федорова проти
німецьких загарбників.

Значимість теми визначається суспільним інтересом до діяльності
радянських підпільників та їх командирів на початковому етапі війни з
німецькими загарбниками, який значно збільшився. Протягом десятиліть
радянська історична наука пояснювала існування масової всенародної
боротьби проти нацистських окупантів в Україні проявом радянського
патріотизму та позитивним ставленням багатьох її жителів до діяльності
ВКП(б) та КП(б)У.

З розсекречених архівних матеріалів можна побачити чимало цікавих
документів, які вказують на обставини виникнення та причини поповнення
партизанських загонів Чернігівщини, очолюваних Федоровим від початку
їх створення до перебазування на Правобережну Україну.

31 березня 2011 р. виповнилось 110 років від дня народження Олексія
Федоровича Федорова, першого секретаря Чернігівського обкому КП(б)У,
одного з найбільш відомих керівників партизанської боротьби проти
гітлерівських окупантів в Україні. Він належав до тих партизанських
командирів, діяльність яких сприяла переростанню стихійних дій окремих
груп і загонів радянських громадян, що боролись із німецькими загарбниками
на тимчасово окупованій території України, в організований  рух опору. На
початку війни йому довелося займатись різноманітними питаннями,
пов’язаними з мобілізацією жителів області для відсічі німецьких військ.
Одним із важливих напрямків його діяльності була підготовка підпілля та
партизанських загонів на Чернігівщині для боротьби з нацистськими
окупантами.

 У своїй книзі “Підпільний обком діє” Олексій Федоров розповідає про
те, як обласна партійна організація завчасно готувалась до створення
партизанських баз та загонів: “Увечері 4 липня 1941 р. я одержав телеграфний
виклик до ЦК КП(б)У і не затримуючись виїхав автомобілем до Києва.
Микита Сергійович прийняв мене тієї ж ночі. Він розповів про становище
на  фронтах і сказав, що ми повинні зважати на факти і не можемо
недооцінювати серйозності німецького наступу, не можемо допустити, щоб
просування ворожої армії вглиб країни застало нас непідготовленими.
Микита Сергійович запропонував негайно розпочати підготовку
більшовицького підпілля і заздалегідь в кожному районі організувати
партизанський загін. “Як тільки повернетесь до Чернігова, - наголосив він,
- негайно починайте добирати людей, закладайте в лісах бази для партизанів,
займіться військовою підготовкою людей, яких підібрали”. Невдовзі ці
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питання були розглянуті на засіданні обкому партії.
“У Чернігові я скликав бюро обкому партії, - згадує він, - моє

повідомлення про організацію підпілля було несподіваним для товаришів.
На знак згоди та підтримки першим підняв руку Попудренко Микола
Микитович. Потім за Попудренком підняли руки інші. На тому ж засіданні
було утворено підпільний обком у такому складі: О.Ф.Федоров,
М.М.Попудренко, І.Д.Компанець-секретар Тернопільського обкому КП(б)У,
(він прибув до нас після окупації німцями його області) та М.О.Петрик ”[1,
с.9-11]. 13 липня 1941 р. Чернігівський обком партії під керівництвом
О.Ф.Федорова  відповідно до директив ЦК ВКП(б) та ЦК КП(б)У прийняв
постанову про створення обласного та районних підпільних комітетів КП(б)У
та про організацію партизанських загонів. 18 липня того ж року Федоров
отримав від Хрущова нову директиву, в якій вимагалося організувати
обласний загін у складі 150-200 осіб із підрозділами вершників, диверсантів
та піхотинців. 8 серпня 1941 р. перша група обласного партизанського загону
вийшла з Чернігова на місце своєї дислокації. А через день уже увесь обласний
партизанський загін прибув до місця призначення - в урочище Гуліно
Корюківського району. Таким чином, безпосередньою збройною силою
обласного підпільного обкому партії став обласний партизанський загін.
Чернігівський обком КП ще до окупації області підібрав 1590 чоловік для
підпільної роботи [2, c.4].

Чернігівський підпільний обком КП(б)У 2 вересня 1942 р., прибувши
до місцерозташування обласного партизанського підрозділу, разом із роботою
щодо організації і розгортання партизанського руху, почав проводити активну
агітаційно-пропагандиську роботу серед місцевого населення [3, c.151].
Значну увагу він приділив також забезпеченню народних месників та
населення продовольством. Чернігівський підпільний обком партії в жовтні
1941 року видав директиву райкомам партії, у якій вимагав: “Худобу, хліб,
картоплю, буряк та інші продукти колгоспів негайно роздати колгоспникам.
А колгоспні будови зберігати в цілісності та забезпечити продуктами
харчування бойові групи до нового врожаю ” [4, c.162 ].

У ніч із 30 на 31 жовтня 1941 р. за ініціативи О.Ф.Федорова було
скликане підпільне районне зібрання комуністів у Кам’янському лісництві
Пелюхівської сільради Мало-Дівицького району Чернігівської області.
Враховуючи директивні вказівки, викладені в листі РНК СРСР та ЦК ВКП(б)
від 29 червня 1941 р. партійне керівництво області на цьому зібранні
зобов’язало комуністів посилити роботу серед населення Чернігівщини щодо
роз’яснення мети і завдань в боротьбі проти фашистських окупантів. В одному
з перших наказів Олексія Федорова, виданому в листопаді 1941,
наголошувалось на необхідності ведення системної розвідки і збирання
інформації про ворога, для чого пропонувалося мати в кожному селі двох-
трьох своїх людей-агентів [3, c.152]. А 26 листопада 1941 р. у селі Савінки
Корюківського району на засіданні Чернігівського підпільного обкому
О.Ф.Федоров виступив із доповіддю: “Про міжнародне становище
Радянського Союзу та завдання для колгоспників в боротьбі з німецькими
окупантами” [3, c.152].

У грудні 1941 р. за наказом Федорова в Холменському районі
Чернігівської області була створена підпільна група в селі Орловка, яка
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займалася розвідкою. Розвідувальні дані, які збирались та повідомлялись цією
групою, значною мірою полегшували діяльність його партизан [5, c.97].
Партизани-федорівці, у свою чергу, протягом липня-грудня 1941 р.
надрукували й розповсюдили серед населення 31 листівку тиражем у 40
тисяч примірників [6, c.44].

Одним із перших боїв Чернігівського обласного партизанського загону
під керівництвом О.Федорова був напад на ворожий гарнізон у селі
Погорільці Холминського району Чернігівської області 1-2 грудня 1941 р.,
внаслідок чого партизанами було знищено 2 гармати, 9 автомашин ворога,
спалено склади з боєприпасами, майном та продовольством, вбито і
поранено близько 100 вояків-окупантів [7, c.47].

Проте, окрім успіхів траплялись і труднощі: партизанському загону
Федорова вдалося по рації зв’язатись із ЦК КП(б)У лише в першій декаді
січня 1942 р. (9 січня 1942 р. було встановлено радіозв’язок із радянським
тилом). Підпільний обласний комітет партії у зв’язку з цим доповів
керівництву ЦК КП(б)У: ”Чернігівський обком діє на території своєї області.
При обкомі існує загін кількістю 450 осіб” [3, c.153]. Але в силу різних
обставин радіозв’язок, як і матеріальна допомога, аж до 4 листопада 1942 р.
були нерегулярними [4, c.134]. Станом на 12 січня 1942 р. у загоні
нараховувалося 500 людей [8, c.158]. Від початку діяльності до середини
січня 1942 р. партизани-федорівці усього ліквідували і поранили 368 німців.
Вони знищили також 105 старост та поліцаїв, ліквідували 29 автомашин, у
тому числі 2 штабних із документами, 18 мотоциклів, 5 складів із
боєприпасами. Захопили 100 коней і 120 сідел, підірвали 3 залізничні мости
і багато майна зв’язку. Загін не допустив поширення німецької влади на
територію Холменського та Корюківського районів Чернігівщини [8, с.158].

У лютому 1942 р. Олексій Федоров розширив коло обов’язків
особливого відділу cвого загону: 1) контролювати чисельний ріст загону, не
допускати дезертирства; 2) вести нещадну боротьбу з мародерами; 3) збирати
розвідувальну інформацію про ворога [12, с.277]. Діяльність народних
месників отримала високу оцінку М.С.Хрущова. В листі-вітанні, який 14
лютого 1942 р. Федоров отримав, Хрущов побажав йому подальших успіхів
у справі розгрому німецьких окупантів [9, арк.1].

Олексій Федоров особисто проводив політичну роботу з населенням
Чернігівської області, а в загонах цим займалися комісари, у взводах та ротах-
політруки. Зв’язок із населенням встановлювався шляхом відкритих виступів
партійних працівників на зібраннях жителів сіл у зайнятих партизанами
районах, на яких повідомляли інформацію Радінформбюро, робились
відповідні пояснення та повідомлення. Всередині загонів виділялися
агітатори для проведення політичної роботи з людьми, які поповнювали
партизанські загони.

Чернігівський обласний партизанський загін за лютий-березень 1942
року виріс з 500 до 950 осіб [10, с.8]. За вказаний період партизанський загін
під командуванням секретаря підпільного Чернігівського обласного обкому
Федорова провів 16 боїв, у яких було знищено 772 німецьких солдатів та
офіцерів, 237 старост та поліцаїв разом узятих. Цим партизанським загоном
було пущено під укіс 5 ешелонів, 4 дрезини, ліквідовані 9 залізничних та 24
шосейних мостів, 5 військових складів, 2 спиртових заводів та одна водокачка.
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За цей же час загоном були захоплені такі трофеї: 4 cтанкових та 16 ручних
кулеметів, 2 міномета та автомата, 150 гвинтівок, 100 коней, 120 сідел та 69
автомашин ворога.

7 березня 1942 р. розвідка партизанського загону Федорова, зустрівши
групу німців, вступила з ними в бій, внаслідок якого знищила 12 та поранила
21 фашиста. 13 березня 1942 р. партизанські підрозділи Федорова здійснили
напад на військовий гарнізон угорців у селі Іванівка Чернігівської області. В
результаті зіткнення було вбито 92 угорця, 64 поліцаїв, 4 німецьких офіцерів
та спалено 10 будинків, які належали поліцаям. Партизани захопили трофеї,
станковий та ручний кулемети та багато іншого озброєння.

Наприкінці березня 1942 р. німці спробували знищити  партизан-
федорівців. На партизанський табір Федорова в Єлінських лісах 23 березня
1942 р. було кинуто до 7 тисяч карателів: німецький полк разом із підрозділом
поліції. При цьому, проти партизан були застосовані авіація, артилерія, кіннота
та піхота. Загін був оточений з усіх сторін. У результаті 13-тигодинного бою,
німці втратили вбитими 430 солдатів та офіцерів, у тому числі командира
батальйону та 43 поліцаї. Але фашистам все-таки вдалося спалити табір
партизанського загону. Тому партизанський загін Федорова, захопивши з
собою озброєння та боєприпаси, передислокувався в новий район бойових
дій [11, арк. 67-68].

У квітні 1942 р. начальник таємної польової поліції при командуючому
оперативним тиловим районом німецької групи армій “Південь” констатував:
“На початку березня 1942 року дії великих партизанських загонів,
дислокованих у лісах на північний схід від Сновська, набувають все більш
загрозливого характеру. Внаслідок зростання кількості нападів на невеликі
німецькі та угорські підрозділи, українську допоміжну поліцію, на бургомістрів
та осіб, лояльних до німецької влади, створилась атмосфера загальної
невпевненості. Вміло використовуючи такі настрої, партизани все глибше і
глибше просуваються у західному напрямі до залізниці Гомель-Бахмач із
великим мостом через Десну поблизу Макошиного.

Загальна кількість партизан нараховує близько 800 осіб, причому 500-
600 з них складають бойове ядро (4 роти), решта - тилові служби. У
партизанів є верховний розвідувальний підрозділ, загін лижників,
пропагандистська та господарська команди. Керує загоном Федоров, який
підписує заклики до населення як “генерал Орленко”. Його заступником є
Попудренко. Федоров у минулому був у Чернігові одним з керівних партійних
працівників. Партизани добре забезпечені зброєю. У кожній роті є в наявності
10-12 кулеметів, 20-25 автоматів, 2-3 міномети і достатня кількість
боєприпасів. У них чудово організована розвідувальна служба. Майже у
кожному населеному пункті є довірені особи, з допомогою яких вони
одержують інформацію про наші війська, їх чисельність, можливості
забезпечення тощо. До партизанського табору прибувають літаки і скидають
на парашутах зброю та боєприпаси” [12, с. 226].

У зв’язку з вдалою підпільно-партійною роботою, 18 травня 1942 р.
Рішенням Президії Верховної Ради Союзу РСР секретарю Чернігівського
підпільного обкому партії О.Ф.Федорову було присвоєно звання Героя
Радянського Союзу. З нагоди цієї особливої події Федоров отримав лист-
вітання від С.К.Тимошенка та М.С.Хрущова [9, арк.2].
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Для нанесення ударів по ворожим комунікаціям у загоні О.Ф.Федорова
було створено спеціальний мінопідривний взвод. Партизани Федорова з
травня до кінця червня 1942 р. на залізничних лініях Новозибков-Новгород-
Сіверський, Гомель-Брянськ пустили під укіс 21 ворожий військовий ешелон,
який прямував на Брянський фронт [13, с.194]. Проте з часом диверсійним
групам, які займались залізничними диверсіями щоденно, все рідше щастило:
вони не встигали закласти міну між черговими проходами патрулів, усе
частіше наривалися на засади. 22 червня 1942 р. О.Ф.Федоров видав наказ
про підрив ешелонів у денний час, виділивши для цього сильну групу
підтримки з кулеметами та автоматами. За планом операції група
чисельністю 30 осіб повинна була вийти до залізничної смуги в 3-х кілометрах
від станції, де було менше ризику наштовхнутись на засідку. До світанку мінери
повинні були закопати в насип міну, закопати та замаскувати шнур.

Наприкінці червня, заклавши  міну в колію залізниці, підривники лягли
поруч із групою підтримки на околиці лісу в 30 метрах від колії. О 10-й годині
ранку був підірваний ешелон із живою силою та автомашинами, що прямував
на Схід. Група підтримки обстріляла залишки ешелону з кулеметів та
автоматів. Але фашистська військова частина, оточила загін підривників.
Партизани прорвались у табір, втративши трьох убитими і двох пораненими
[14, с.55].

З метою забезпечення централізації керівництва боротьбою народних
месників 28 липня 1942 р. на базі 12-ти партизанських загонів, що діяли на
території Чернігівщини, рішенням підпільного обкому партії було створено
Чернігівське з’єднання партизанських загонів, командиром якого став
О.Ф.Федоров [15, с.132].

Начальник господарської інспекції німецької групи армій “Південь” 7
серпня 1942 р. доповідав у Берлін про діяльність партизан Чернігівщини:
“На жаль, доводиться констатувати, що збиток врожаю та знищення запасів
хліба вже  прийняли дуже загрозливі розміри. Якщо найближчим часом не
буде покладено край свавіллям партизан, то неможливо буде очікувати
отримання врожаю в цих областях”[16, с.50].

Восени 1942 р. діяльність партизан-федорівців  активізувалась і стала
викликати в німців все більше занепокоєння. Так, у донесенні головного
штабу німецької армії зазначалось: “В лісах на схід від Ходорівки в районі
Сосниці була помічена банда, яка складалась з двох груп. Склад однієї групи:
30 чоловіків і 10 жінок, а другої групи - 7 осіб. Перша група озброєна 3-ма
легкими кулеметами та гвинтівками. Там знаходяться також їхні діти, їх
використовують як зв’язкових і задля виявлення складу поліцейських та
німецьких частин. Керівником цих груп є Федоров. Сам він має тісний
зв’язок з фронтом і його постійно інформують про хід бойових дій на фронтах.
Між ним та Червоною Армією існує пожвавлене повітряне сполучення. Після
чергового нападу партизани знову повернулись на своє місцерозташування
в Білорусь, залишивши в районах Семенівки, Холми та Корюківки і в
Понорницях свої маленькі групи. Залишені ними маленькі групи також
здійснюють набіги. Населення знаходиться на їх боці і намагається усіляко їм
допомогти. В усіх селищах є їх спільники та шпигуни, через яких партизани
дізнаються про склад німецьких частин та поліції ”[11, арк. 5-6].
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У жовтні 1942 р. партизани-федорівці під натиском німців змушені були
перебазуватись у Клетнянські ліси Орловської області - партизанський край,
у якому концентрувалися Клетнянський і Мглинський російські партизанські
загони, білоруські бригади і спеціальні частини Червоної Армії загальною
чисельністю майже 5 тисяч осіб [17, с.145].

Свідченням визнання заслуг О.Ф.Федорова з боку радянського
керівництва було те, що він став ще й одним з 17 осіб членів нелегального
ЦК КП(б)У, який було створено постановою Політбюро ЦК ВКП(б) від 2
жовтня 1942 р. Метою діяльності цього органу, як зазначалось у документі,
було перетворення партизанського руху в Україні у всенародний рух опору
німецьким загарбникам [18, с.34-35].

5 жовтня 1942 р. О.Ф.Федорову була передана радіограма ЦК КП(б)У
за підписом Д.С.Коротченка, в якій вказувались нові завдання, що стояли
перед ними: виявляти нові партизанські загони, встановлювати з ними
зв’язок, надавати допомогу з метою активізації їх бойової діяльності; вести
серед населення політичну роботу, спрямовуючи її до єдиної мети: залучати
радянських патріотів до активної боротьби проти фашистських окупантів; із
місцевих жителів і партизан підбирати і виховувати активістів-організаторів,
з їх допомогою проводити роботу щодо створення в усіх містах і сільських
населених пунктах прихованих резервів партизанського руху [19, с.28].

Негативним явищем у з’єднанні Федорова була марнотратна стрілянина
з вогнепальної зброї. Тому 9 жовтня 1942 р. Федоров видав наказ, у якому
зобов’язав партизан свого з’єднання припинити усіляку cвавільну,
непотрібну стрілянину. А осіб-порушників, згідно з цим наказом, вимагалося
карати розстрілом як дезертирів [20, арк. 72-74]. Особливу увагу звертав
Федоров також на медичне обслуговування поранених та хворих бійців свого
з’єднання. 16 жовтня 1942 р. він видав наказ, у якому зазначалось  про
незадовільне обслуговування поранених та хворих бійців санітарною
частиною, а також грубість по відношенню до хворих та поранених, на
відсутність питної води не лише кип’яченої, а й  сирої, та  відсутність окремих
котлів для годування хворих. Усі ці негативні явища він вимагав негайно
усунути [20, арк. 76-77].

13 листопада 1942 р. Федоров звітував на засіданні нелегального ЦК
КП(б)У в Москві про роботу Чернігівського підпільного обкому партії. Згідно
з його доповіддю, було прийнято розгорнуту постанову, в якій нелегальний
ЦК КП (б) У вимагав, щоб підпільні та комсомольські організації, партизанські
загони активізували агітаційно-пропагандистську роботу серед населення,
розкривали брехливу сутність фашистської пропаганди щодо непереможності
Німеччини, інформували про справжню сутність фашистського “нового
порядку”, показували неминучість краху гітлерівської Німеччини. При цьому
зверталася особлива увага на необхідность використання в масово-політичній
роботі фактичного матеріалу з самого життя населення: грабунки, знущання
фашистських окупантів, смерть людей від голоду тощо [21, с.83-84].

Чернігівський обласний підпільний обком партії підпорядковувався
також Українському штабу партизанського руху на чолі з Тимофієм Строкачем.
24 листопада 1942 р. Олексій Федоров отримав від Т.Строкача  наказ “Про
вихід Об’єднаного партизанського загону Федорова на територію
Чернігівської області”, в якому висувались такі завдання:
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а) 25 грудня 1942 р. вийти на територію Чернігівської області в район
Нових Боровичів, Корюківки, Холми. На шляху руху загону, не вступаючи у
великі бої, знищувати поліцейські та каральні загони, німецькі гарнізони,
руйнувати та знищувати засоби зв’язку, бази та склади ворога;

б) організувати систематичне виведення з ладу військових ешелонів,
ліквідацію рухомого складу, особливо паровозів, живої сили і техніки
супротивника;

в) зруйнувати залізничні магістралі: Київ-Ніжин-Бахмач; Гомель-Ніжин,
Гомель-Бахмач” [20, арк.5-8].

Ці завдання партизани Федорова виконали.
2 березня 1943 р. Федоров отримав наказ від Т.Строкача“Про

передислокацію з’єднання командира об’єднаного загону Героя Радянського
Союзу Федорова, комісара загону товариша Дружиніна на Правобережну
Україну”, де, зокрема, зазначалось: “Загонам Федорова, що прямують із
Чернігівської у Волинську область, чисельністю 2200 осіб вивести з ладу
залізничні вузли Ковель-Луцьк-Буськ, для чого: знищити 5 залізничних мостів:
а) через р.Стир (60 км південно-східніше Ковеля), довжиною 140 метрів, на
залізниці Ковель-Ківерці, б) через річку Турья (25 кілометрів північніше
Ковеля), довжиною 150 метрів на залізниці Ковель-Камінь Каширський; в)
через річку Стохід (50 кілометрів східніше Ковеля), довжиною 85 метрів
залізниці Ковель-Сарни”[20, арк.25]. І в березні 1943 р. Чернігівське обласне
партизанське з’єднання під керівництвом Федорова виконало директиву
Українського штабу партизанського руху щодо передислокації на територію
Волині, завершивши тим самим боротьбу проти ворога на території
Чернігівської області відповідно до вказівки УШПР.

Отже, партизанський загін під командуванням О.Ф.Федорова, що був
сформований на Чернігівщині, перетворився в один із найбільших
партизанських з’єднань України часів Великої Вітчизняної війни, на початок
1943 р. нараховував приблизно 3000 людей. Цементуючою силою з’єднання
була обласна підпільна партійна організація, яку він і очолював. Взаємодіючи
та координуючи свої дії з УШПР та окремими частинами  Червоної Армії,
маючи зв’язок із Великою землею, партизани Федорова за період бойової
діяльності протягом вересня 1941-березня 1943 р. провели близько 50 боїв,
вбивши та поранивши більше 5000 тисяч німців та їх посібників, знищивши
більше 100 автомашин та мотоциклів ворога, висадили в повітря близько 10
складів зі зброєю та приблизно 50 мостів, ліквідували 24 кілометри телефонної
лінії зв’язку, захопили 20 станкових та ручних кулеметів, забрали у ворога
більше 300 гвинтівок, пустили під укіс біля 40 німецьких поїздів, тим самим
ускладнивши гітлерівцям перевезення зброї та боєприпасів на східний фронт,
що значно прискорило визволення Чернігівщини від німецьких загарбників.
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 Гальчинский В.Л.
О.Ф.Федоров - руководитель народной борьбы против нацистских оккупантов на

Черниговщине в 1941-1943 гг.
Раскрывается военно-политическая деятельность одного из лидеров советского

партизанского движения, дважды Героя Советского союза Алексея Федорова на
оккупированной территории Черниговской области во время Великой Отечественной
войны. Анализируются причины эффективной борьбы партизан Федорова против
немецких  захватчиков.

Halchinsky V.L.
Alexei  Fyodorov the   leader of the people’s struggle against Nazism’s occupants in

Chernihiv region in 1941-1943
Expanded military and political activities of one of the leaders of the Soviet partisan

movement, twice Hero of the Soviet Union Alexei Fedorov in the occupied  territory in Chernihiv
region during World War II. We analyze the reasons of effective fight of Fedorov’s partizans
against the German invaders.
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