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ПЕРЕДМОВА 
 

"Відважний і розумний командир, скромна і 
чесна людина, принциповий і твердий комуніст 
– таким був Котовський"  

С.М. Будьоний. 

Багато десятиліть віддаляє нас від бурхливих подій громадянської війни. Не одне 
покоління виросло відтоді, але усі ці роки у пам’яті наших співвітчизників живуть 
образи героїв тієї полум’яної пори. Серед цілої плеяди героїв того часу яскравою 
зіркою сяє ім’я Григорія Івановича Котовського. Вірний друг знедолених, безстрашний 
революціонер, талановитий полководець, безмежно відданий справі комунізму, ідеям 
своїх соратників – таким запам’ятали Г. Котовського сучасники. 

Його коротка біографія (він загинув у віці сорока чотирьох років), сповнена 
революційного ентузіазму, мужністю, нещадною боротьбою з експлуататорами, – це 
складний шлях від "бунтівника – одинака" до видатного командира Червоної Армії, 
члена уряду соціалістичної держави. Йому завжди були притаманні революційна 
чесність, непримиренність до класового ворогу, відданість інтересам трудового народу, 
комуністичній партії.   

Григорій Іванович Котовський до Лютневої революції діяв як народний месник. 
Вже тоді він користувався широкою популярністю серед тих, за кого боровся. 
Представники буржуазії та поміщики боялись його і називали розбійником; для 
простого люду він був легендарним героєм; у військовому середовищі  ім’я Г.І. 
Котовського було овіяно славою [5]. 

Котовським пишалась вся Червона армія не тільки під час громадянської війни, а й 
в роки Другої світової. Ім’я героя вело у бій радянських солдатів і народних месників.  

Котовський зробив в Червоній армії дивовижну кар’єру. Від командира 
невеличкого загону анархістів дослужився до звання командира дивізії та командира 
кавалерійського корпусу, але безсмертної слави більшовика та радянського воїна він 
зажив, очолюючи в 45-й стрілецькій дивізії кавалерійську бригаду. Тому в народі його 
знають як легендарного комбрига.   

Кавалерійські частини під командуванням Котовського, відзнаючись залізною  
дисципліною та відданістю справі революції, виявляли на фронтах громадянської  війни 
чудеса хоробрості, мужності та відваги. Г. Котовський швидко і сміливо вирішував 
тактичні задачі, завжди враховуючи реальний стан подій, правильно вибирав район і 
момент нанесення вирішального удару по ворожих силах, вміло використовуючи власні 
резерви. Багато уваги приділяв бойовій та політичній підготовці особистого складу 
частин, виховуючи воїнів Червоної армії у дусі беззавітного служіння Батьківщині, 
відданості інтересам народу [2].        

На жаль у мирний час легендарному комбригу довелося прожити не довго. Серце 
Котовського зупинилось у ніч на  6 серпня 1925 року. А 7 серпня в газеті «Правда» 
з’явилася інформація: «Харків. У ніч на 6 серпня в радгоспі Цупвоєнпромгоспу 
Чебанка, за тридцять верст від Одеси, передчасно загинув член Союзного, Українського 
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й Молдавського ЦВК, командир кінного корпусу товариш Котовський». І більше 
ні слова. Ніяких пояснень. Після таких слів складається враження, що Котовського 
вбили на полі бою, але на справді він загинув від кулі зрадника Мейера Зайдера.  

Після смерті Григорія Котовського, його ім’ям назвали чимало вулиць України і 
Молдавії, і два міста – одне під Одесою, а інше на Тамбовщині – отримали одне й те 
саме ім’я – Котовськ. А через п’ятнадцять років, коли Бессарабія знову стала 
Радянською, на карті з’явився і третій Котовськ – колишні Ганчешти, де народився 
славетний полководець [1].  

Цей бібліографічний покажчик ознайомить читача з виданнями, присвяченими 
відомому радянському військовому та політичному діячеві, учаснику Громадянської 
війни Григорію Івановичу Котовському. 

Покажчик складається з двох розділів і трьох додатків. 
У першому розділі "Легендарний полководець" представлено бібліографічні описи 

документів, що висвітлюють життєвій шлях та військову діяльність Г. Котовського.  
Другий розділ "Той, що вітер осідлав" інформує про художні твори, присвячені 

легендарному комбригу. 
Додаток 1 ознайомить читача з хронологією основних подій життя та діяльності 

Г.І. Котовського.  
Додаток 2 містить фотодокументи, які допоможуть читачеві наочно познайомитись 

з Григорієм Івановичем Котовським, його родиною, а також в цілому зі складною,  
трагічною і водночас суперечливою  епохою Громадянської війни.  

У кінці видання розміщено іменний покажчик, який зорієнтує  читача у пошуку 
потрібної інформації під час користування даним бібліографічним покажчиком. 
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Біографія  

"Ми кров’ю своєю поливали шлях, яким майбутнє 
покоління – наші діти – підуть до світлого, радісного і 
щасливого життя". 

Григорій Котовський 

Григорій Іванович Котовський народився 24 червня 1887 
року у м. Ганчешти Кишинівського повіту Бессарабської 
губернії. Батько служив інженером на великій винокурні 
князя Манук-Бея. У чотири роки втратив матір. Все 
своє дитинство провів у заводських казармах робітників, і 
їх тяжке життя наклало на душу хлопця свій відбиток. 
Реального училища Григорій не закінчив через свою 
«погану поведінку», що не гармоніювала з учбовим 
режимом того часу. Відтак вступив до 
сільськогосподарського агрономічного училища, склад 
викладачів і вихованців якого був значно 
демократичнішим, ніж у реальному училищі. Тут вперше 
дала про себе знати бунтарська вдача  Котовського, який не 
міг миритися з існуючим порядком. Ці протестні настрої 
вилились згодом у стихійні, неорганізовані форми, але на 

той час він уже був ватажком, за яким часто-густо йшли вихованці навіть старших 
класів. 
У 16 років Григорій втратив батька і лишився круглим сиротою. Майна у 

батька не було ніякого, і вся сім'я з 5 душ жила лише на його заробіток. Ще під 
час перебування в школі, у 1902 - 1903 роках, Котовський познайомився з членами 
гуртка партії соціалістів-революціонерів, комітет яких перебував у Кишиневі. 
Навесні 1903 року це знайомство привело до арешту. Котовський просидів у 
Кишинівській тюрмі 3 місяці під слідством. За відсутністю доказів був звільнений. 
Тюрма та її режим справили на Котовського величезне враження і дали великий 

поштовх його стихійній революційній діяльності [1]. 
У 1904 році Котовський працював практикантом з сільського господарства у 

маєтку багатого бессарабського поміщика. Тут він зіткнувся з великим парадоксом 
своєї доби: бідністю тих, хто створює усі багатства поміщикові, з безпросвітним 
життям найманих робітників і цинічно відвертим, розкішним життям безжалісних, 
нещадних експлуататорів. Ось чому 1905-й та наступні роки, з їхніми історичними 
подіями, визначили всю подальшу долю Котовського, перетворюючи його на 
народного месника, захисника інтересів робітників та селян. Котовський почав 
справжній терор проти поміщиків, фабрикантів і в цілому усіх багатіїв. Він 
спалював їх маєтки, забирав коштовності, які потім роздавав бідноті у містах і 
селах Бессарабії. Спроби схопити месника не вдавались, оскільки і селяни і 
робітники рішуче відмовлялись від участі в облавах на Котовського. Кілька разів 
збройним нападом він відбивав у військового конвою селян, заарештованих за 
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організовані безпорядки, і, нарешті, взимку 1906 року, проданий провокатором за 
10 тисяч карбованців, був заарештований у Кишиневі [4]. 
Пізніше – знову арешти, тюремні централи, неймовірні за своїм зухвальством втечі, 

знову арешти, нерчинська каторга, знову втеча, розбій і, нарешті, смертний вирок суду, 
замінений довічною каторгою.  
Тайга... Тисячі верст. Благовєщенськ, Чита, Іркутськ, Томськ. Явки і нелегальне 

життя... Потім європейська Росія. Робота на Волзі вантажником, чорноробом на 
будовах і в поміщицьких маєтках. Кочегар у млині, помічник машиніста, кучер, 
розливальник, робітник на пивоварному заводі, молотобоєць, робітник цегельні – 
скрізь Котовський  сіяв поміж такими як він ненависть до експлуататорів, до тих, хто 
висмоктує останні соки з робітника і бідняка. Довго залишатися на одному місці 
було небезпечно і він повернувся до рідної Бессарабії.  
Під час імперіалістичної війни Котовський вів агітаційну і пропагандистську 

роботу серед робітників – полонених австро-угорців, солдатів старої російської армії 
та сільської бідноти навколишніх сіл, яких працювало там понад три тисячі 
чоловік. Не вдалося агітаторові й бунтареві уникнути арешту і цього разу: 
Котовського з простріляною груддю кинули у кишинівський тюремний замок. 
Потім перевели до Одеської тюрми, де винесли смертний вирок. Але надходить 
Лютнева революція, і він знову на волі. 
Почалась робота більшовиків по формуванню армії і Котовський  приєднався до 

них. Так народний месник став стихійним комуністом, який своєю інтуїцією 
охоплював суть класової боротьби між трудом і капіталом, між тими, хто жорстоко і 
нещадно експлуатувався, і тими, хто жорстоко і нещадно експлуатував.  
Революційну діяльність Котовський розпочав самовпевнено і красиво, як умів тільки 

він, у душі залишившись театральним циганським бароном, людиною із сумнівним 
минулим. Свої кайдани він продав з аукціону в оперному театрі за фантастичну суму і 
занурився в саме пекло боротьби, не маючи ні виразних політичних поглядів, ні 
військової освіти. Тогочасний юний поет Володимир Кораллі присвятив йому вірш: 
«Ура! Котовский здесь – сегодня с нами! Его с любовью встретил наш народ. Встречали 
радостно с цветами – С рабочим классом он идет». А Леонід Утьосов підбадьорював  
його репризою: «Котовский явился, буржуй всполошился!». То був час, коли світ 
ділився на червоне і біле. Середнього не було ні для кого [2].  
Котовський рятував Петроград від Юденича, стрімко наступав на Одесу проти 

Деникіна, воював з Петлюрою. Через три роки він вже командував кавалерійською 
бригадою, однією з найкращих – елітою Червоної Армії. У складі Таганрозького 
піхотного полку воював на Румунському фронті. У січні 1918 в Кишиневі очолював 
операцію прикриття відходу більшовиків.  
У 1919 році Григорій Котовський отримав посаду голови Овідіопольського 

військового комісаріату. Потім став командиром бригади стрілецької дивізії, воював на 
радянсько-польському фронті. У 1920 році очолив 17-у кавалерійську дивізію, 
придушив повстання петлюрівців, махновців, антонівців. Потім почав командувати 9-
ою дивізією, 2-м кавалерійським корпусом. 

6 серпня 1925 року життя Григорія Івановича Котовського раптово увірвалося. Він 
був застрелений під час відпочинку на чорноморському узбережжі поблизу Одеси. 
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Документи особистої справи Котовського зберігаються у відділі спеціального фонду, 
доступ до якого і досі заборонено.  
Тіло Котовського було вирішено зберегти для нащадків, його забальзамували і 

помістили в цинкову труну із скляним віконцем, щоб могли бачити відвідувачі. 
Поховали Григорія Івановича в місті Бірзуле, пізніше перейменованому у Котовськ. І 
побудували мавзолей з трибунами для державних і партійних керівників, а також інших 
почесних гостей. Перед мавзолеєм у свята проходили паради і демонстрації трудящих. 
Але літом 1941 року румунські війська зруйнували мавзолей. Труну розкрили, а тіло 
кинули в загальну могилу. Проте місцеві жителі знайшли його і три роки потай 
зберігали. Коли місто звільнили, Котовського помістили в склеп, де він і покоїться до 
сьогодні [3].  
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Розділ 1. Легендарний полководець 
(Інформаційні джерела про Г. Котовського) 

1. Биография Григория Котовского (Grigory Kotovsky) [Электронный ресурс] // 
Все биографии. –  Режим доступа : http://all-biography.ru/alpha/k/kotovskij-grigorij-
kotovsky-grigory. – Загл. с экрана. – яз. рус. 

 
2. Герои гражданской войны Г.И. Котовский и С.Г. Лазо (по залам музея) [Текст] 

/ [Ред. П. Сиркес; сост. Р.А. Кузнецова, В.В. Ульянов]. – Кишинев : Гос. изд-во "Картя 
молдовеняскэ", 1960. – 66 с.* 

 
3. Г.И. Котовский : документы и материалы к истории гражданской войны в 

СССР [Текст] : сборник / сост. Л.М. Чижова, Х.И. Муратов, М.П. Белый, Н.А. 
Некрасова. – Кишинев : Гос. изд-во Молдавии, 1956. – 625 с. * 
Книга містить матеріали, що висвітлюють діяльність Г.І. Котовського за період з 

1095 по 1925 роки. Збірка складається з 4-х розділів, автобіографії та послужного 
списку Котовського. В першому розділі згруповано матеріали про революційну 
діяльність комбрига. Документи другого розділу характеризують Г.І. Котовського як 
командира окремої кавалерійської бригади. Третій розділ збірки висвітлює бойові дії 
кавалерійських з’єднань, якими командував Г.І. Котовський. Останній розділ збірки 
присвячено вшануванню пам’яті  легендарного комбрига. 

4. Григорий Иванович Котовский [Электронный ресурс] : библиографический 
указатель // Хронос : всемирная история в интернете. –  Режим доступа : 
http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kotovski_gi.php, свободный. – Загл. с экрана. – яз. рус. 

5. Григорий Иванович Котовский : биография [Электронный ресурс] // 
Знаменитые люди планеты. –Режим доступа : http://persones.ru/biography-17882.html, 
свободный. – Загл. с экрана. – яз. рус. 

6. Григорий Иванович Котовский [Электронный ресурс] // Агенство "Тудой-
сюдой": "Необычные экскурсии по необычной Одессе". –  Режим доступа : – 
http://www.tudoy-sudoy.od.ua/pro-istoriiy-i-odessu/znamenitie-odessiti/g-i-kotovsky.html, 
свободный. – Загл. с экрана. – яз. рус.  
Сайт містить коротку біографію Г.І. Котовського, представлено фотографії архівних 

документів дореволюційного життя Котовського, а також матеріали, що висвітлюють 
його діяльність після революції. 

7. Григорий Котовский [Электронный ресурс]  // RNNS.RU.–  Режим доступа : 
http://rnns.ru/132482-grigorij-kotovskij.html, свободный. – Загл. с экрана. – яз. рус. 
У публікації порівнюється образ Григорія Котовського з його екранним прототипом 

з однойменного серіалу. 
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8. Григорий Котовский [Электронный ресурс] // Сайт города Котовска [Одесская 
обл.]. – Режим доступа : http://kotovsk.ucoz.ua/news/grigorij_kotovskij/2011-01-01-161, 
свободный. – Загл. с экрана. – яз. рус. 
На сайті представлено матеріали з історії Котовська, а також наведено відомості про 

життя та діяльність легендарного комкора, на честь якого названо місто.  
 
9. Григорий Котовский – командир Красной армии [Электронный ресурс] // 

Календарь событий. –   Режим доступа : http://www.calend.ru/person/5109/, свободный. – 
Загл. с экрана. – яз. рус. 

 
10. Григорий Котовский – символ южной Украины [Электронный ресурс] // 

Хвиля. – Режим доступа : http://hvylya.org/analytics/4-2009-04-12-12-01-18/3463-2010-02-
05-12-17-40.html, свободный. – Загл. с экрана. – яз. рус. 

11. Гуль, Б. Котовский. Анархист-маршал [Электронный ресурс] / Б. Гуль. –  Нью-
Йорк : Мост, 1975. –Режим доступа : http://bibliotekar.ru/kotovskiy/index.htm, свободный. 
– Загл. с экрана. – яз. рус. 

12. Зуб, Э. Григорий Котовский : кем он был на самом деле  [Электронный ресурс] / 
Э. Зуб // Вечерний Харьков. – 2005. – 24 июня. – Режим доступа : 
http://vecherniy.kharkov.ua/news/2048, свободный. – Загл. с экрана. – яз. рус. 

13. Котовська, О.П. Григорій Іванович Котовський [Текст] : спогади / О.П. 
Котовська. – К. : Держполітвидав, 1957. – 68 с.  
У виданні Ольга Петрівна Котовська ділиться своїми спогадами про діяльність 

одного з видатних героїв-самородків, досвідченого військового організатора і 
командира – свого чоловіка Григорія Івановича Котовського. Автор наголошує, що ця 
брошура не претендує на повне всебічне висвітлення життя і діяльності Г. Котовського . 
Це лише короткі нотатки – спогади про останній період життя найхоробрішого серед 
скромних наших командирів і найскромнішого серед хоробрих – Григорія Івановича 
Котовського.   

14. Котовский – биография : Полководцы и военноначальники [Электронный 
ресурс] // Лучшие люди страны. . –  Режим доступа : 
http://www.bestpeopleofrussia.ru/persona/1883/bio/, свободный. – Загл. с экрана. – яз. рус. 

 
15. Легендарный полководец [Текст] : сб. воспоминаний о Г.И. Котовском / Лит. 

запись П.А. Гаврюк ; пер. с укр. В.И. Дубенко. – К. : Политиздат Украины, 1981.  
– 192 с. * 
У книзі вміщено спогади колишніх бійців та командирів, які разом з Г.І. Котовським 

та під його командуванням приймали участь у боях громадянської війни.   
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16. Манчук, А. Мавзолей № 3. Несколько слов о забытом склепе-мавзолее Григория 
Котовского [Электронный ресурс] / А Манчук // Подорож Україною. – . –  Режим 
доступа : http://podorozh.info/?view=pbl&kod=636, свободный. – Загл. с экрана. – яз. рус.  

17. Усачев, И. Котовский-командир из легенды [Электронный ресурс] / И. Усачев // 
Единое отечество. –  Режим доступа :  http://www.otechestvo.org.ua/main/20076/2806.htm, 
свободный. – Загл. с экрана. – яз. рус. 

18. Фомин, А. Если погибают комкоры, значит это кому-то нужно…[Электронный 
ресурс]  / А. Фомин // Люди.Peoples.ru. –  Режим доступа : 
http://www.peoples.ru/military/commander/kotovskiy/, свободный. – Загл. с экрана. – яз. 
рус. 
У статті розкриваються подробиці загибелі Г.І. Котовського 

19. Шигарева, Ю. Робин Гуд или бандит? Каким же был реальный Григорий 
Котовский [Электронный ресурс]  / Ю. Шигарева // Аргументы и факты. – 2010. – № 10. 
–  Режим доступа : http://www.aif.ru/society/article/33198, свободный. – Загл. с экрана. – 
яз. рус.  

20. Шлаєн, О. Робін Гуд або Соловей-Розбійник [Електронний ресурс]  / О. Шлаєн // 
ZN,UA. – Режим доступу : http://dt.ua/SOCIETY/robin_gud_abo_solovey-rozbiynik-
23124.html, вільний. – Загол. з екрана. – мова укр., рос.  
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Розділ 2. Той, що вітер осідлав 
(постать Г. Котовського в художніх творах) 

 
21. Ананьев, Г. Котовский  [Электронный ресурс] / Г. Ананьев. – М. : Мол. гвардия, 

1982. – Режим доступа : http://lib.rus.ec/b/187535/read, свободный. – свободный. – Загл. с 
экрана. – яз. рус.  

   
22. Бурин, С. Н.   Григорий Котовский : Легенда и быль / С.Н. Бурин. – М. : Олимп, 

1999. - 461 с. - (Человек-легенда). 
 
23. Гажалов, М. Комуна Котовського / М. Гажалов, К. Єрьомін. – К. : Молодь, 1971. 

– 72 с.  
У книзі розповідається  про життя Бессарабської комуни, створеної з ініціативи Г.І. 

Котовського.  
В його бригаді було чимало бійців із Бессарабії, які після війни не могли 

повернутися додому, тому що земля їхня була окупована румунськими королівськими 
військами. Г.І. Котовський  звернувся з клопотанням до уряду Радянської України про 
передачу цим демобілізованим воїнам одного з поміщицьких маєтків, щоб заснувати в 
ньому сільськогосподарську комуну.  

 
24. Гриб, К. Подарунок командира : оповідання / К. Гриб ; худож. В. Євдокименко. – 

К. : Веселка, 1987. – 215 с.*    
Йдеться про відважного хлопчика, який під час громадянської війни воював разом із  

дорослими. Одного разу його мрія познайомитись із знаменитим Котовським 
здійснилась, а ще залишився на пам’ять подарунок від легендарного комбрига.   

 
25. Григорьев, Н. Только вперед! : рассказ / Н. Григорьев ; рис. Ю. Шабанов. – Л. : 

Дет. лит., 1979. – 11 с.  
Це оповідання – спогади бійця Червоної армії, який під командуванням Г.І. 

Котовського брав участь у розгромі армії Деникіна. Головний герой Яків Хралов згадує 
події тих полум’яних літ, з пошаною розповідає про свого комнадира. * 

 
26. Дмитриев, Ю. Григорий Котовский / Ю. Дмитриев ; рис. Н. Лямина. – М. : 

Малыш, 1986. – 39 с. – (Легендарные герои).* 
 
27. Дубинський, І. Той, що вітер осідлав / І. Дубинський // Україна. – 1981. – № 26. – 

С. 8 –9. – (Розповіді про героїв).* 
В оповіданні Іллі Дубинського, колишнього комбрига Корпусу Червоного козацтва 

мова йде про його зустріч з Г. Котовским, про їхні сумісні бої на Україні проти банд 
Петлюри, Матюхіна, Тютюника та інших. 

 
28. Казаков, В.Г. Красный комбриг / В.Г. Козаков. – М. : Политиздат, 1981. – 96 с. – 

(Герои Советской Родины)*.  
Книга журналіста Віктора Казакова присвячена легендарному герою гражданської 

війни Григорію Івановичу Котовському. Автор розповідає про те, як син механіка із 
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молдавського містечка Ганчешти прийшов у революцію, став червоним командиром, 
про якого пізніше скажуть : це сильна людина, яка ніколи не забувала про долю свого 
народу. 

 
29. Кузьмин, Н. Меч и плуг : повесть о Григории Котовском / Н. Кузьмин. – М. : 

Политиздат, 1976. – 411 с. – (Пламенные революционеры).*  
 
30. Михайленко, А. Григорій Іванович Котовський : повість / А. Михайленко ; 

худож. Г. Акулов. – К. : Веселка, 1989. – 48 с. – (Вершники революції)*.   
 
31. Морозов, Е.И. Рассказы о котовцах / Е.И. Морозов. – 2-е изд., доп. – М. : Мол. 

гвардия, 1981. – 292 с. – (Компас). * 
Книга про легендарного комбрига Котовського та його бригаду. Автор оповідань у 

складі Окремої кавалерійської бригади Котовського брав участь в усіх походах котовців 
проти петлюрівців, білогвардійців, банд на Україні.    

 
32. Черняк, С. Єсть, товаришу комкор! : невигадана повість / С. Черняк ; худож. О. 

Нечитайло. – К. : Веселка, 1989. – 199 с. *  
У художньо-документальній повісті розповідається про хлопчика з Житомирщини та 

його друзів, які поряд із дорослими брали участь у боях громадянської війни. Автором 
дуже цікаво описано зустріч головних героїв повісті з  комдивом Котовським.  

 
33. Четвериков, Б. Д. Котовский : роман / Б.Д. Четвериков ; худож. 

П. Н. Пинкисевич. – М. : Воениздат, 1968. –  
Кн. 1: Человек-легенда. – 614 с. 
Кн. 2: Эстафета жизни. – 463 с. 
Автор описує, як формувалося свідомість Котовського в юнацькі роки, як прийшов 

він до розуміння ідей соціалізму, до свідомої боротьби із старим світом,  як 
перетворився в  справжнього борця-комуніста. Зі сторінок роману встає могутня 
постать талановитого командира, героя громадянської війни, що вийшов із народу і 
віддав йому всього себе.  

 
34. Четвериков, Б. Человек-легенда : рассказы о Котовском / Б. Четвериков. – 

Ленинград : Дет. лит., 1980. – 256 с. – (Библиотечная серия).* 
 
35. Штырляев, В. Повесть о легендарном комбриге / В. Штырляев. – М. : ДОСААФ, 

1958. – 95 с.  
Ця книга написана людиною, яка служила під командування Григорія Івановича 

Котовського. Автор вважає, що описаний ним образ Котовського допоможе молодому 
поколінню не тільки у виконанні нелегкої, але почесної справи захисника Вітчизни, а і в 
мирному житті.   
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Додаток 1.  

Хронологія життя та діяльності Г.І. Котовського 

1881 р., 12 червня - народився в м. Гапчешти (нині Котовськ) Кишинівського повіту. 

1895 р. - навчання в Кокорозенському сільськогосподарському училищі. 

1905 р., грудень - організував партизанську групу для боротьби проти поміщиків. 

1906 р., 18 лютого - арештований в Кишиневі; 

31 серпня - втеча з кишинівської в’язниці; 

24 вересня - арешт. 

1913 р., 27 лютого - втеча з каторги. 

1916 р., 25 червня - арешт; 

4 жовтня - засуджений військовим судом до страти через повішення; 

18 жовтня - заміна страти вічною каторгою. 

1917 р., травень - звільнений з Одеської в'язниці; 

травень - липень - бере участь в діяльності одеської Червоної гвардії, виконує окремі 
доручення Одеської Ради робочих і солдатських депутатів; 

4 серпня - прибув на Румунський фронт у VI армію. 

1918 р., січень - лютий - організовує у Тирасполі кавалерійський партизанський загін; 

липень - працює в більшовицькому підпіллі в Одесі. 

1919 р., квітень - організовує кавалерійський загін у Придністров'ї; 

3 липня - призначений командиром 2-ої стрілецької бригади 45-ої радянської 
стрілецької дивізії. 

1920 р., 12 січня - призначений командиром кавалерійської бригади 45-ої радянської 
стрілецької дивізії; 

березень - жовтень - участь в боях проти білополяків; 

31 грудня - прийняв командування 17-ої кавалерійською дивізією 

1921 р., 18 червня - нагороджений орденом Червоного Прапора за звільнення Одеси; 
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3 липня - нагороджений орденом Червоного Прапора за ліквідацію петлюрівщини і III 
армії Врангеля під Волочиськом; 

1 вересня - призначений начальником 9-ої Кримської кавалерійської дивізії; 

20 вересня - нагороджений Почесною революційною зброєю за розгром банд Антонова 
і Матюхіна. 

1922 р., жовтень - призначений командиром 2-го кавалерійського корпусу; 

4 грудня - вибраний членом Київського губернського виконкому. 

1924 р., січень - вибраний делегатом на II Всесоюзний з'їзд Рад; 

грудень - вибраний членом Молдавського обласного партійного комітету КП(б) У. 

1925 г, травень - на IX Всеукраїнському з'їзді Рад вибраний членом ЦВК УРСР; 

травень - на III Всесоюзному з'їзді Рад вибраний кандидатом в члени ЦВК УРСР; 

6 серпня - убитий в радгоспі «Чебанка» Одеської області. 
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Додаток 2.  

Ілюстрації 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Григорій Котовський до 1917 р. Г.І. Котовський – командир Червоної армії 

Кавалерійська бригада Г. Котовського 
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Г. І. Котовський на Польському фронті 

Г.І. Котовський серед бійців-кавалеристів, 1919 р. 

Г.І. Котовський у 1920-ті р. 
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Дружина Г. Котовського Ольга Шакіна-Котовська 

           Г. Котовський з сином Гришею, 1923 р. 
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Ольга Шакіна-Котовська біля труни чоловіка, 1925 р. 

    Діти Г. Котовського Григорій та Олена 
в музеї батька у Кишиневі, 1948 р. 
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Монумент-мавзолей в м. Котовськ Одеської обл.. 

Пам’ятник Г. Котовському в Кишиневі 
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Пам’ятник Г. Котовському у Тирасполі 

Пам’ятник Г. Котовському  у Бердичеві 
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Пам’ятник Г. Котовському  в Умані 

Штаб-музей Г. Котовського у Тирасполі 
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