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Про предмет нашого нарису.
У системі історичних наук історіографія це спеціяльний історич

ний предмет, який вивчає не первинний процес — минуле, а вторин
ний процес — історію вивчення минулого. У сучасній історичній літе
ратурі зазначається, що предмет історіографії включає історію ство
рення історичних праць, життєпис істориків, розвиток історичної 
думки, а також  поширення історичних знань. Коли ж  так окреслю
ється завдання історіографії, то мусимо прийняти, що вона не може 
обмежитися лише вивченням біо-бібліографічних матеріялів про істо
ричну науку в минулому, але мусить показати її в розвитку, дослі
джуючи розвиток науково-історичної думки і умов, серед яких вона 
розвивалася. З  цього погляду історіографія мусить висвітлити діяль
ність наукових установ, товариств й організацій, а теж  дослідити за 
соби, які є в розпорядженні історичної науки, а саме: наявність архі
вів і можливість їх  використання, бібліотек, музеїв, можливостей 
публікації написаних праць (наявність видавництв, журналів тощо) 
і можливостей публічного обговорення публікацій у наукових рецен
зіях, докладах, відчитах тощо. Дослідження всіх цих справ є дуже 
важливим завданням науки історіографії.1

Очевидно, всі ці методологічні зауваж ення мають теж  повне при- 
мінення в науці воєнної історіографії. Воєнна історіографія є істо
рією воєнно-історичної науки. Сьогодні приймається загально, що во
єнно-історична наука поділяється на дві великі ділянки: історію 
воєн і історію воєнного мистецтва, що вона має цілу низку власних 
допоміжних наук (напр.) воєнна археологія, зброєзнавство, воєнна 
географія, воєнна статистика, воєнна археографія тощо), але в су
часній літературі немає остаточного погодження, куди належить воєн
на історія, чи до системи історичних наук як  її спеціяльна галузь, 
чи до системи воєнних наук, як  спеціяльна галузь цих наук. Відмов-

1 Пор. М. В. Нечкина, «История истории (Некоторые методологические 
вопросы истории исторической науки»), История и историки. Историогра
фия истории СССР. Москва, 1975, стор. 16—27. Також Ф. П. Шевченко, 
«Історіографія — важлива історична дисципліна», Історіографічні дослі
дження в Українській РСР. Київ, 1968, стор. 5—20.



ЛЕВ Ш АНКОВСЬКИЙ

ллючись вирішувати цю контроверсію, хочемо, в цьому місці, зазн а
чити, що так чи інакше, воєнно-історична наука існує і  має вже свою 
досить багату історію. Н аука ця спирається на методологічні засади 
історичної науки і користується її науковими методами. Воєнна істо
ріографія як  спеціяльний предмет воєнно-історичної науки допомагає 
розкривати розвиток воєнно-історичної науки, досліджує процеси, що 
в ній проходили, накреслює стан, в якому вона перебуває, і намага
ється створити умови і накреслити завдання для її дальшого розвит
ку. Така нова наука, наука воєнної історіографії тільки що наро
джується і вона народжується, насамперед там, де розвинулась уже 
воєнно-історична наука.

Передумови для виникнення окремої воєнно-історичної науки 
створились щойно в XVIII ст., коли ведення війни помітно усклад
нилося і почало вимагати наукового вивчення різних проблем, по
в’язаних із військовою справою. До XVIII ст. стан військової справи 
не був таким складним, щоб її відокремлювати в окрему науку. Пе
ред XVIII ст., історія воєн і історія воєнного мистецтва вивчались в 
рамках загальноісторичної науки, як, до речі, вони вивчаються теж  і 
до сьогоднішнього дня. У різних історичних творах і досі не бракує 
описів різних воєн, а навіть подаються описи окремих воєнних подій. 
Все ж  таки, існує помітна різниця між  загальноісторичними творами, 
а творами, що належать до воєнно-історичної науки. Ось, наприклад, 
у творі П. Симоновського п. н. «Краткое описание о козацком мало- 
российском народе и военных его делах», написаному 1765 р. і вида
ному 1847 р. особливо багато написано про «военные дела» українсь
кого народу, але чи можемо ми цей твір уваж ати початком україн
ської воєнної історіографії? Наша відповідь, на це питання неґативна. 
Воєнно-історична наука відрізняється від загальноісторичної науки 
тим, що вона досліджує історію воєн чи історію воєнного мистецтва 
згідно з вимогами воєнної науки. Такого завдання П. Симоновський, 
очевидно, собі не ставив. І, хоча, як  це ми вж е зазначили, воєнно- 
історична наука спирається на методологічні засади історичної науки
і користується її науковими методами, її аналітичні й синтетичні до
слідження мають служити, головно, воєнним наукам. І, справді, воєн
ні науки використовують синтетичні узагальнення воєнно-історичної 
науки для оформлення воєнних доктрин, що служать нації для керу
вання її збройними зусиллями.

Маючи це своє основне завдання на увазі, воєнно-історична наука, 
в ділянці історії воєн, аналізує політичні причини і характер воєн, 
політичні й дипломатичні події, що попередили війну, воєнні засоби 
воєнних сторін для осягнення воєнних цілей, географію й топогра
фію театру війни, мобілізацію й концентрацію збройних сил і засо
бів на даному театрі війни чи його частинах, стратегічні цілі, пляни, 
концепції сторін у війні, керівництво, організацію, озброєння, так
тику і забезпечення воєнними матеріялами збройних сил у війні, орга
нізацію постачання і транспорту, бойову характеристику збройних



НАРИС УКРАЇНСЬКОЇ ВОЄННОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ 69

сил у зв’язку  зі сучасним станом воєнного мистецтва і з особливо
стями національно-політичного, соціяльно-економічного й психологіч
ного характеру, і, врешті, окремі воєнні походи, кампанії і бої. З  цієї 
аналізи, воєнно-історична наука переходить до синтетичних узагаль
нень і робить з них теоретичні висновки для воєнних наук. Власне ці 
теоретичні висновки є на вагу золота для науки стратегії, тактики, 
організації збройних сил, зброєзнавства тощо.

У ділянці історії воєнного мистецтва, воєнно-історична наука в 
студії історії воєн концентрується на вивченні власне воєнного ми
стецтва. Сюди належить, насамперед полководницький досвід визнач
них полководців, але й теж  досвід старшинства й вояцтва у боях. У 
своїх висновках, історія воєнного мистецтва доходить до визначен
ня доцільности застосування різних родів збройних сил у війні, до 
встановлення найкращ ої їх  організації у зв’язку з розвитком техні
ки і економічним потенціялом своєї і сусідніх країн, до випрацювання 
найдоцільніших форм озброєння різних родів збройних сил і до сфор
м у л ю в а в  про керівництво ними в операціях (стратегія) і в боях і ма
неврах (тактика). Воєнні теорії, що постають в наслідок вивчення 
історії воєнного мистецтва, викладаються у  військових статутах, ін
струкціях і творах воєнних теоретиків.

Важливими підрозділами історії воєнного мистецтва є історії родів 
збройних сил (війська, фльоти, літунства) і історії родів зброї (піхоти, 
кінноти, гармати, інженерії тощо). Сюди належать теж  полкові історії 
(історії окремих полків війська) та корабельні історії (історії окремих 
воєнних кораблів). Полкові й корабельні історії мають велике значен
ня для розвитку військових чи воєнно-морських традицій.

Все, що ми сказали про воєнно-історичну науку, відноситься теж  
до науки воєнної історіографії. Її значення для воєнних наук велетен
ське, бо вона розширює предмет і маштаби воєнно-історичної науки 
в просторовому й хронологічному відношеннях. Без воєнної історіо
графії, тобто без вивчення багатогранних працесів, що проходили у 
воєнно-історичній науці, не може бути і модерної воєнної теорії.

Існує органічна єдність у розвитку воєнно-історичної науки: тісний 
зв’язок сьогоднішнього стану з минулими етапами, і власне цей зв’язок 
розкриває наука воєнної історіографії. За  допомогою науки воєнної 
історіографії, модерна воєнна теорія черпає досвід воєнної науки в 
минулому і використовує її для сучасного.

З  цього погляду, на нашу думку, прецизно окреслив завдання воєн
ної історіографії совєтський воєнний історик (українського роду) Лю
бомир Г. Безкровний. На його думку, наука воєнної історіографії по
винна: 1. Схарактеризувати процес накопичування знань про збройні 
сили, війни і воєнне мистецтво; 2. Установити коло виучуваних проб
лем на різних етапах воєнно-історичної науки; 3. Визначити методи 
воєнно-історичних досліджень; 4. Показати процес оформлювання 
окремих теорій, виявити провідні тенденції цього процесу і  схаракте-
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ризувати суть боротьби ш кіл і напрямків, що в цьому процесі створи
лися.2

Про створення науки воєнної історіографії з такими завданнями не 
може мріяти поневолена Україна, і не може за це діло взятися теж  
українська наука на чужині. І, тому, у  нас воєнна історіографія як 
спеціяльна галузь воєнно-історичної науки щ е не існує. А втім, воєнна 
історіографія як  наука, є ще дуже молодою в цілому світі, і, можливо, 
що єдиним вийнятком, що постарався зреалізувати поставлені собою 
завдання, в своїх творах, є власне Любомир Г. Безкровний. Крім бага
тьох праць з ділянки воєнної історії, Безкровному належать ще дві 
праці про російську воєнну історіографію в царській Росії. Одна з цих 
праць є нарисом воєнної історіографії Росії, а друга нарисом джерело
знавства воєнної історії Росії.3

Проте, не зважаю чи на всю воєнну потугу СССР і на багату воєнну 
історію совєтської армії, немає там ще праці з совєтської воєнної істо
ріографії, яка б відповідала засадам, проголошеним Л. Г. Безкровним. 
Б рак цей кладемо на карб хаосу, який існує в ділянці реабілітації 
жертв сталінського терору. Аджеж, найкращ і воєнно-історичні праці 
написали були воєнні історики, які, пізніше, стали жертвою сталінських 
чисток. Декого з них тепер «реабілітовано», але хто може визнатися, 
чи «реабілітовано» також їх  праці? Хто, наприклад, знає в СССР, чи 
«реабілітовано» колишнього українського старшину, полк. Н. Е. К аку- 
ріна, автора низки знаменитих воєнно-історичних праць, виданих у 
1920-х роках, і чи вільно тепер користуватися його працями? А дж еж  
він був «троцькіст»! І що робити у совєтській воєнній історіографії з 
Левом Давидовичем Троцьким, що був справжнім будівничим черво
ної армії й автором праць, що це будівництво насвітлюють? Ось і низка 
«протиріч», що унеможливлюють працю для створення совєтської во
єнної історіографії.

**
*

Переходимо тепер до проблеми воєнної історії українського народу. 
Вона багата на воєнні походи і події і багата свідченнями про самобут
нє воєнне мистецтво українського народу, що в порівнянні з воєнним 
мистецтвом інших народів зовсім не «пасе задніх». І вона багата на 
кров, пролиту «великими потоками тільки за  те, що він (український 
народ) шукав волі, кращого життя на своїй рідній землі і думав дум
ками, вродженими всій людськости» (Історія Русов). На жаль, цієї 
воєнної історії українського народу не висвітлила досі, повністю, ні 
українська історична наука, ні ніяка інша історична наука.

2 Див. Л. Г. Бескровный, Очерки военной историографии России . Мос
ква, 1962, АН СССР, стор. 6.

3 Крім вищезазначеної праці, ще: Л. Г. Бескровный, Очерки по источ
никоведению военной истории России. Москва, 1957. Безкровний редаґу- 
вав теж  першу воєнно-історичну хрестоматію, яка появилася у  Воєніздаті 
1947 року.
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Було багато причин, що українська воєнно-історична наука не могла 
належно розвинутися, але може найголовнішою була та, що в умовах 
бездержавности й  відсутности українського війська важко було вихо
вати спеціялістів воєнної історії і запевнити їм потрібні вартости праці. 
Воєнно-історична наука це, по суті, дуж е вузька спеціяльність, але 
її научна база дуж е широка і всестороння. Воєнний історик повинен 
бути не тільки вузьким спеціялістом у своєму фаху, але й глибоко 
освіченою людиною в різних ділянках наук. Від воєнного історика 
вимагається, щоб він не тільки знав історичні дж ерела і в їх  критич
ному розборі застосовував наукові методи історичної науки, але й щоб 
мав поважні знання з військових наук: з науки стратегії, тактики, 
організації війська, топографії, фортифікації, зброєзнавства, історії 
воєнних доктрин тощо. Поскільки війна, — це тільки політика, ве
дена засобами насилля, поскільки політики й дипломати чимало впли
вають на вибух і  ведення війни, історик воєн мусить мати поважні 
знання з ділянки політичних наук та історії дипломатії. Поскільки, 
знову ж , війни ведуться часто за економічні цілі, впливають на еконо
міку власної і чуж их країн, воєнний історик мусить орієнтуватися 
в ділянці статистичних і економічних наук. І коли брати до уваги 
методи психологічної війни, як і щораз більше застосовуються у веден
ні воєн, воєнний історик мусить мати теж  знання з науки соціології 
і психології. Таким чином, воєнний історик, хоч і вузький спеціяліст, 
але його вузька спеціяльність вимагає дуж е широких студій. Таку 
всебічну освіту здобувається у  військових академіях чи академіях 
генерального штабу, і не можна дивуватися, що українські геншта
бісти були авторами перших українських воєнно-історичних праць 
після визвольної війни 1917—1920 pp. Перед війною, ці українські 
генштабісти, як, наприклад, генерали М. JI. Ю наків і А. Г. Елчанінов 
працювали для іросійської воєнно-історичної науки.

Українська воєнно-історична наука постала щойно після визволь
ної війни 1917—1920 pp. і вона розвинулася, дарма що й тоді існували 
умови бездержавности. Але була, в екзилі, українська армія, були її 
старшини, що прагнули створити українську воєнно-історичну науку
і, щонайважливіше, був великий суспільний інтерес до української 
воєнно-історичної науки, що його проявляли маси українського насе
лення на зах ідноукраїнських  землях і на еміґрації. Рівень розвитку 
історичної науки визначається не тільки числом і якістю істориків і 
підготовлених ними історичних праць, але й власне цим суспільним 
інтересом до історичної науки. З  цього погляду, треба сказати, що в 
роках 1921—1939 не бракувало ні осіб, ні установ, що сприяли розвит
кові української воєнно-історичної науки, ні суспільного інтересу до 
неї. І коли в роки II Світової війни відродилася українська збройна 
сила в постаті УПА і УНА, то ми не знаємо, чи сталося це в наслідок 
такої чи іншої агітації, чи може в наслідок поширення видань «Чер
воної Калини» у  Львові. З  власного досвіду знаю, що ці видання (ка
лендарі, «Літописи», окремі книжки) прочитувались українською мо
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лоддю до того, що воки ставали нечитабельні через перехід з рук 
до рук.

Подібно, як  загальноісторична наука, так  і воснно-історична наука 
мае свої власні допоміжні науки. Для вивчення воєнної історії слу
жить воєнна археологія, з якої виникла наука зброєзнавства, нероз
лучною з нею є воєнна географія, а зокрема історична воєнна геогра
фія. Дуже важливе місце займають воєнна археографія, архівознав
ство і зокрема джерелознавство. Засада, що історик повинен знати 
«всі» джерела, зобов’язує при вивченні воєнної історії більше, н іж  
при вивченні загальної історії, бо незнання якогось дж ерела може 
багато заваж ити на правильному висвітленні даної воєнної події. А 
вже воєнно-історична наука цілком відкидає «засаду», що її стосують 
деякі американські професори, які відкидають різні джерела, накла
даючи на них ярлички, що вони «упереджені», «сторонничі», «націо
налістичні». Воєнний історик починає своє дослідження, звичайно, 
від вивчення «упереджених» і «сторонничих» джерел, як, наприклад, 
історик воєн Хмельницького від джерел польських, або історик УПА 
— від джерел німецьких, совєтських і польських. А втім, ніякий 
справжній історик не боїться «упереджених» і «сторонничих» джерел,
бо наукова методологія праці з історичними джерелами дає кожному 
справжньому історикові вказівки, як  дж ерела критично розробляти 
й пізнавати в них факти.

Джерелами воєнної історії є: 1. Закони, розпорядження військової 
влади, статути й реґляменти; 2. Архівні матеріяли військових частин: 
журнали воєнних дій, реляції, повідомлення, звіти, донесення; 3. Ар
хівні матеріяли штабів: стратегічні пляни, звіти, рапорти, накази; 
4. Воєнно-теоретичні і концепційні праці; 5. Воєнно-статистичні мате
ріяли; 6. Мемуари учасників воєн, щоденники, записки, листи, корес
понденція; 7. Пресові матеріяли, зокрема воєнні комунікати; 8. Пол
кові історії, хроніки, матеріяли до них; 9. Довідкові матеріяли в ен
циклопедіях, збірниках, альманахах, календарях тощо; 10. Аналітичні 
дослідження (розвідки, статті, конспекти, біографічні і бібліографічні 
матеріяли, рецензії, полеміки). Із них: 1—3 — це джерела примарні, 
або першоджерела, а 4—10 — це джерела секундарні або вторинні. 
Для вивчення воєнної історії капітальне значення мають першо
джерела.

Великою перешкодою для розвитку української воєнно-історичної 
науки був і є брак першоджерел, які могли б вільному українському 
історикові служити до написання воєнно-історичної праці. Якщо 
йдеться про воєнну історію княж ої чи козацької України, то такі 
джерела є в московських архівах, і можна радіти, що на Україні є 
історики (В. Й. Довженок, О. М. Апанович, В. А. Дядиченко та  інші), 
що вивчають ці джерела й дають вартісні праці з цієї тематики.4

4 Праці ці такі: В. Й. Довженок, Військова справа в К иївській  Р усі. 
Київ, 1950. Доповнивши археологічні дані письмовими джерелами, Дов
женок простежив розвиток воєнногочмистецтва у  східніх слов’ян та його
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Вклад українського народу у війни Росії проти Туреччини у XVIII ст. 
(до речі, в наслідок цього вкладу, землі поселення українського на
роду дуж е поширилися на південь і схід), висвітлений у низці праць 
російських воєнних істориків. Але, коли йдеться про першоджерела 
до воєнної історії визвольної війни 1917— 1920 pp., то більшість із них 
пропала вж е під час війни. Це, що залишилося, зберігалось у фондах 
Музею Визвольної Боротьби в Празі, Бібліотеки ім. Симона Петлюри 
в П арижі та в архівах Воєнно-історичного товариства у Варшаві. 
Великої вартости військові документи, що переховувалися в цих уста
новах, пропали для нас під час або після П Світової війни. Музей у 
Празі захопили большевики в 1948 році (до того часу його можна було 
врятувати), паризьку бібліотеку разом з її директором І. Рудичевим 
вивезли з П ариж а гітлерівці, і за бібліотекою слід загинув, а архіви 
Воєнно-історичного товариства в ЗО скринях з великим трудом еваку
ював з Варшави ген. М. Садовський, але скрині доїхали тільки до 
Лодзі. Там їх  наздігнали большевики під час своєї офензиви в січні 
1945 року. Невеличкі реш тки цього майна зберігалися в Українському 
Воєнно-історичному інституті в Торонто під управою ген. М. Садов- 
ського. Після його смерти, майно Інституту перейшло до дому науки 
Української Вільної Академії Н аук у Вінніпегу.

Варто відзначити, що в руках приватних осіб зберігається ще чи
мало документів, що мають першоджерельне значення для вивчення 
історії визвольної війни (напр., військові статути, числа Вісника Дер
жавного секретаріяту військових справ Зах ідноукраїнсько ї Народ- 
ньої Республіки, числа військової преси, що появлялась в 1918—1920 
роках тощо), у тому теж  надзвичайно важливе першоджерело, а саме 
Оперативний щ оденник Начальної Команди Галицької Армії, втрату 
якого н іяк і нічим не можна буде заступити. Відповідальність за втра
ту цього цінного першоджерела нестимуть не тільки особи, що його 
безвідповідально «переховують», але й ми всі, а в тому теж  наші на
укові установи, що спокійно чекають, коли цей Щ оденник зовсім 
зотліє і вж е не надаватиметься до будь-якої репродукції.

У роки м іж  двома війнами, найбільший комплет друкованих пер
шоджерел, а теж  вторинних джерел для вивчення історії визвольної 
війни мала Бібліотека Наукового товариства ім. Ш евченка у Львові.

вдосконалення у  період розвитку Київської держави. Він показав орга
нізацію війська, його спорядження і  військову техніку і дав опис походів 
Русі проти Візантії та окремих битв з кочовниками. Детально описуються 
в цій праці окремі види зброї, подаються відомості про фортечні спору
ди навколо міст, змальовується воєнне мистецтво русичів. Далі: О. М. Ала
нович, Збройні сили України першої половини X V III ст. Київ 1969, АН 
УРСР (дуже гарно графічно й ілюстраційно виконане видання) і  В. А. 
Дядиченко, Нариси суспільно-політичному устрою лівобережної України 
кінця X V II — початку XV III ст. Київ 1959, АН УРСР, подають джерельну 
інформацію про українську козацьку армію XVII—XVIH ст., її організа
цію й воєнні походи (Апанович).



ЛЕВ Ш АНКОВСЬКИЙ

Тепер це бібліотека Ф іліялу АН УССР. Таким чином, найбільшу кіль
кість джерел до історії визвольної війни 1917—1920 pp., у тому теж  
українських джерел, мають большевики. Про це свідчить, м іж  іншим, 
найновіший документальний збірник до історії громадянської війни 
на Україні, виданий заходами Архівного управління при Раді міні
стрів УССР.5 У ньому ми надибали документи, як і переховувалися 
в Бібліотеці НТШ  у Львові й М узеї Визвольної Боротьби у  Празі. До 
речі, у цьому совєтському збірнику, вперше, приблизно 1/з докумен
тації є українського походження.

Б рак першоджерел дуж е утруднює українському воєнному істори
кові працю над вивченням воєнної історії українського народу. Б рак  
цих першоджерел був причиною, що досі не появилася синтетична 
воєнна історія визвольної війни 1917—1920 pp., або така ж  історія 
УПА й У НА. Написання таких історій стане можливим тільки тоді, 
коли історики матимуть доступ до існуючих першоджерел. Спроба 
знайти такий доступ через американських істориків не увінчалася 
успіхом.

Воєнна історіографія має свою періодизацію. Мас свою періодиза
цію теж  українська воєнна історіографія. Перший період української 
воєнної історіографії, — це роки м іж  двома війнами: 1921—1939. Тоді 
на західньо-українських землях і на еміґрації появилися перш і воєн- 
но-історичні праці про визвольну війну і про давніше воєнне минуле 
українського народу, у тому збірники документів (Доценко, Саль- 
ський), багато мемуарів учасників (Петрів, Ш ухевич, Галаган, Мон- 
кевич та інш.), аналітичні праці учасників, що займали керівні ста
новища в українських арміях (Ом. Павленко, Капустянський, Кравс, 
Пузицький та інш.), воєнно-історичні студії істориків (Гнатевич, Ду- 
мін, 3. Стефанів, Кузьма й інш.), великі монографії про окремі фор
мації (УСС, СС), видавалися воєнно-наукові і воснно-історичні ж ур
нали, альманахи, календарі. Появилися перші бібліографічні показ
ники (Зленко, Шендрик). У другому періоді, після II світової війни, 
засадничо продовжується ця праця, але тут щ е доходить воєнна істо
рія УПА й УНА. Значну частину енерґії зуживається на перевидання 
різних праць першого періоду тому, що ніхто якось не подбав, щоб 
відповідні книги й журнали переслати до заокеанських бібліотек, а 
перш за все до Гуверівської бібліотеки при Стенфордському універ
ситеті в Пало Альто, Каліфорнія, де переховуються різні архівні збір
ки, друки, журнали й книги, що насвітлюють історію революції й гро
мадянської війни в Росії.

5 Маємо на думці збірник документів і  матеріялів у  трьох томах і чо
тирьох книгах п. н. Гражданская война на Украине 1918—1920. Видання Ар
хівного управління при Раді міністрів УССР, Центрального державного 
архіву Жовтневої революції і Академії наук УССР. Том І, кн. І, Київ 1967. 
Том І, кн. 2, Київ 1967, Том II, Київ 1967, Том. ПІ, Київ 1967. Два перші 
томи редаґували С. М. Королівський і Н. К. Колесник, два останні ще І. 
К. Рибалка. Відповідальним редактором був проф. С. М. Королівський.
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У дальш их частинах нашої праці насвітлимо докладно здобутки 
воєнно-української воєнно-історичної науки в обох зазначених періо
дах. Перед тим, одначе, в окремому розділі, попробуємо відповісти 
на питання, чим російська воєнно-історична наука причинилася до 
висвітлення воєнної історії українського народу і який був вклад ук
раїнців у  розвиток російської воєнно-теоретичної і воєнно-історичної 
думки. У такому пляні зладжуємо наш нарис української воєнної 
історіографії з оцим першим розділом як  вступом, що намагається 
знайти теоретичні основи для наших дальш их міркувань.



Лев Ш апковський

Російська воєнна історіографія і українська воєнна історія

II

На XVIII стол. припадає розвиток російської дворянської імперії. 
Друга половина XVIII стор. — доба найбільшого її зростання. Оче
видно, для свого росту, імперія потребує сильної .регулярної іармії. 
Рекрутські набори від 1699 до 1705 року поклали основи під її ство
рення.

У XVIII стол. російська регулярна армія вела 12 різних воєн, що 
тривали разом 53 роки, не рахуючи внутрішніх воєн таких, як при
душення Астраханського повстання (1705), Булавінсько-го (повстання 
(1707—1708), численних башкирських повстань і, врешті, найбіль
шого з них повстання Омелька Пугача,1 відомого, як  Пугачева (1773— 
1775).

На XVIII стол. припадає по,стання російської історичної науки. В 
1708 р. Федор Поликарпов отримав наказ царя Петра І написати істо
рію Росії. Історія ця мало чим відрізнялася від літопису і не вдово
лила царя. Тоді цар доручив написати історію Росії Г. Скоршшову- 
Писареву, але цей теж не справився з поставленим перед ним зав
данням.

Щойно через декілька років А. І. Манкієв закінчив працю під 
назвою «Ядро російської історії», але й ця праця не задовольнила 
царя. В 1720 році появився царський указ про збірку й посилку до 
Петербурга історичних джерел, що зберігались в соборах і мана- 
стирях. На підставі зібраних джерел В. Н. Татіщев (1686—1750) на-

Н А РИ С  У К Р А ЇН С Ь К О Ї ВО ЄН Н О Ї ІС ТО РІО ГРА Ф ІЇ

1 Омелько Дугач (1742—1775), донський козак походженням із  Зимов-
ницької станиці Донського козацького війська, в якій 100 років раніше 
народився інший провідник великого козацького поізстання проти Мо
скви — Степан Тимоф-ійович Разін (t 1671). Разін був нащадком утікача
з Новгороду, яких багато прибуло на Донщину після знищення в 1478 
році царем Іваном III республіки «Господина Великого Новгороду». Прі
звище Пугачева вказує на українське йоіго походження, бо в російській 
мові «пугач», це «филин», а слово «пугач» вживається тільки як обласне 
слово, напр., у  мові донських козаків.
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писав свою «Историю российскую».'2 Але ця історія була опубліко
вана щойно по смерти автора, а п’ятий її том щойно в 1848 році.

Татіщев був, без сумніву, найбільшим істориком Російської дво
рянської імперії, і тільки від нього і появи йото твору можна поча
ти історію російської історіографії. Але, в XVIII -стол. склались теж 
умови для виникнення російської воєнної історіографії, яка стала 
окремою галуззю історичної науки рівночасно з виникненням за
гальної історичної науки.

Перша спроіба створити воєнно-історичну науку була зроблена в 
1711—12 роках виданням т. зв. «Марсової кьі(иги», в яку увійшли 
воєнні донесення, реляції, рапорти, .а крім цього пропагувалась ви
щість російської армії над шведською. Але і ця праця не вдоволила 
царя Петра ,і він наказав скласти «Историю Свейской войны». У 
складанні її приймали участь петровські генерали: Меншіков, Шере
метев, Рєпнін, Юрієв та інші. Від 1721 до 1725 р. складено 8 «чернений» 
(редакцій) цієї історії, але вона була опублікована щойно істори
ком М. Щербатовим в 1770—1772 роках, у  двох томах, під назвою: 
«Журнал или поденная записка блаженные и вечнодостойные па
мяти государя императора Петра Великого с 1698 г. даже до заклю
чения Нейштадскоіго мира». Ще й досі «Журнал» рахується одним 
із головних воєнно-історичних джерел для вивчення воєнної історії 
Північної війни (1700—1721).

Українського читача може зацікавити факт, що ще перед видан
ням «Журнала», появилася воєнно-історична праця, авторство якої 
приписують відомому панегіристові гетьмана Івана Мазепи, що піз
ніше перекинувся у  співробітники й панегіристи Петра І, а саме укра
їнському церковному діячеві і вченому Теофанові Прокоповичу (1681— 
1736). Ця книга, — це «История императора Петра Великого от рож
дения его до Полтавской баталии и до взяч^гя в плен остальных 
шведских войск при Переволочне включительно», друге видання якої 
появилося в 1788 році і є відоме. У чотирьох частинах цієї книги, 
Т. Прокопович займався основно воєнно-історичними питаннями (ство
рення регулярної російської армії, перші перемоги російської зброї, 
заснування Санкт Петербурга, «напад» Карла XII на Україну і, вре
шті, славна полтавська «вікторія», яка «иных ругногих викторий. . .  
матерь нарещеся может».3

Ось такі були початки російської воєнно-історичної науки, про 
яку можна .сказати, що за дальші два століття вона 'дуже розвину
лася і 'стала одною з найбільше розвинутих галузів російської істо
ричної науки. Можна навіть сказати, що російська воєнно-історична 
наука займала, якоюсь мірою, передове місце в світі, нівчому, на
приклад, не уступаючи німецькій воєнно-історичній науці щодо ви- 
працювання метод аналізи воєнно-історичних документів, зібран-

20В. Н. Татищев, История Российская с самых древнейш их времен. Кн. 
I, ч. 1, М. 1768, ч. 2, М. 1769.

з История Императора Петра Великого . . сочиненная Феофанам Дро- 
каповичем. Вид. 2, М. 1788, стор. 82.



60 Л ЕВ Ш А Н К О В С Ь К И Й

ня і видання воєнно-історичних джерел, дослідження еволюції зброй
них -сил і способів ведення війни, систематичного вивчення розвитку 
родів зброї і створення полкових історій, розвитку допоміжних наук, 
як воєнної археографії, археології, географії, зброєзнавствіа тощо. 
Очевидно, на розвиток російської воєнно-історичної науки мав вели
ким вплив імперія лістичний характер російської імперії, безнастанні 
імперіялістичні війни, що їх вона вела й велетенська армія, що бу
ла імперії потрібна для ведення імперіялістичних воєн і загарбань 
щораз то нових країн. Велика фаланга воєнних істориків дуже висо
кої наукової кваліфікації вивчала воєнний досвід цієї велетенської 
армії і старалась з  цього до'свіду здобути потрібні висновки для ве
дення дальших імперіялістичних воєн.

Коли переглядати історію російської воєнної історіографії за XIX 
і перші роки XX -стол. аж до революції 1917 року, серед авторів біль
ших чи менших російських воєнно-історичних праць, ми натрапляємо 
на цілий ряд прізвищ, які свідчать про українське походження авто
рів окремих книг чи статтей.4 Можливо, що вклад цих українських 
авторів у російську воєнно-історичну науку, а зокрема в розвиток 
воєнно-історичної думки, міг би бути цікавий українському воєн
ному історикові, іале це вже була б спеціяльн-а тема, розглянення якої 
не дозволяли б рямці нашої .статті. У даному випадку, нас не інте
ресують українці, які розробляли різні проблеми російської воєнної 
історії, а факт, наскільки взагалі російська воєнно-історична наука 
причинилася до висвітлення української воєнної історії, зокрема до 
висвітлення воєнної історії Київської Русі та Козаччини. Загально 
можна сказати, що російська воєнно-історична наука не дала праць, 
що всебічно і ґрунтовно висвітлювали б ці проблеми нашої історії. 
Російські воєнні історики, за вийнятком може А. К. Байова (1871— 
1922) у  висвітленні воєнної історії Київської Русі стоять на норман
ських позиціях і не бачать .самобутнього розвитку воєнного діла се
ред київських русичів, всі успіхи у воєнному мистецтві записують на 
рахунок варягів. У цьому відношенні вони навіть відстають від дея
ких німецьких дослідників військової справи в Київській Русі, як 
ось від німецького дослідника російської воєнної історії Ф. фон Штей
на.5 Знов же, воєнної історії Козаччини російські воєнні історики не 
висвітлюють, якщо не рахувати участи козацьких військ в числен

4 Напр., П. А. Чуйкевич, П. К. Гудим-Левкснвич, Т. Тимченко-Рубан, 
В. Стеценко, Н. І. Косинеико, А. Д. Григорович, Н. А. Полторацький, М. 
І. Костенко, П. Головінський, Ф. Китчєнко та ін. З' їхніх творів на увагу 
заслуговують: П. К. Гудим-Лввкович, Историческое развитие военных сил
о России до 1782 гч (СПб., 1875); Н. И. Косиненко, Первая русско-турецкая 
семилетняя война. Чигиринские походы 1677—1678 гг. (К., 1909), М. И. 
Костенко, Осада и сдача крепости Порт Артур (К., 1907). Костенко був гене- 
рал-майором і предсідником военного суду в Порт Артурі.

5 F. von Stein, Geschichte des russischen Heeres vom  Ursprunge desselben bis zur 
Thronbesteigung des Kaisers N ikolai і Pawlowitsch, Leipzig, 1895. Інша німецька 
праця: Brix, Geschichte der alten russischen Heereseinrichtungen von den frtihesten 
Zeiten bis zu den von Peter dem  Grofien gemachten Veranderungen. Berlin, 1867.
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них війнах Росії проти Туреччини в XVIII і XIX стол. Дещо, з цієї 
ділянки, можна знайти теж  у полкових історіях полків російської 
армії, що свою історію виводять від козацьких полків, як, напр., 
Стародубський драгунський полк, Київський гусаірський полк тощо.6

Розглянемо тепер окремі факти. У російській воєнно-історичній 
науці першої половини XIX стол. чималу ролю відограли декабри
сти: П. І. Пестель, Н. М. Муравйов, І. Г. Бурцов, Ф. Н. Глінха, укра
їнець О. О. Корнилович (1795—1833), донський козак В. Д. Сухору- 
ков, Н. Н. Бестужев. У цьскму самому часі офіційний напрямок пред
ставляли Д. П. Бутурлін, А. І. Хатов, А І. Михайловський-Данилев- 
ський, А. П. Карцов, Р. Ф. Зотов. З-поміж істориків-декабристів дея
ке значення для нас має білорус Ф. Н. Глінка (1786—1880), який у 
війні 1813—1814 pp. був адютантом ген. М. А. Милорадовича, подви
ги якоіго він описав у одній із своїх книг. Пізніше деякий час пере
бував на Україні, де заінтересувався визвольною війною під прово
дом гетьмана Богдана Хмельницького і почав її досліджувати та зби
рати до цієї теми архівні матеріали. У результаті цього досліджен
ня Глінка написав обширний твір про визволення «Малороссии», з 
якого, одначе, появився друком тільки перший том.7 Цікаві теж по
гляди Глінки на ролю воєнного історика і на вимоги, які до нього тре
ба ставити. І так, на думку Глінки, «сочинитель истории должен 
быть воин, самовидец и, всего более, должен он быть руокой» (сік!).8

Українець О. О. Корнилович був членом Південного товариства і 
каравел в Петропавлівській кріпості, а потім був засланий рядовим 
на Кавказ. Корнилович досліджував воєнну промисловість (також 
розвиток промисловооти взагалі) і зброезнавство. Донський козак 
В. Д. Сухоруков (1795—1841) вчився в Харківському університеті, де 
дружив з українцями. Його перу належить дуже цінна праця -з істо
рії донського козацтва, в якій часто згадується про дружбу запо
різьких і донських козаків.9

Воєнні історики офіційного напрямку дали, головно, ґрунтовні 
історії різних воєн, що їх вела російська армія, a- зокрема Північної 
і Вітчизняної війни 1812—1814 pp. і тому їхні праці були перекладені 
теж на різні європейські мови. Із цих творів, для українського істо
рика може бути цікавою історія Північної війни А. П. Карцова 
(1817—1875).10 П’ятитомова воєнна історія «російського государства» 
Р. М. Зотова є першою спробою у воєнно-історичній літературі дати

6 Нестор Король, Українське козацтво — родоначальник кінного вій
ська Московії-Росії, Нью-Йорк: НТШ, 1963. У праці цій автор дав точний 
перегляд кінних полків російської армії, які виникли 'з українських ко
зацьких полків.

7 Ф. Н. Глинка, Зиновий Богдан Хмельницький, или освобождение 
Малороссии, ч. 1, Спб., 1819.

8 Ф. Н. Глинка, «Рассуждение о необходимости иметь историю Оте
чественной войны 1812 г.», Сын Отечества, 1816, ч. 27, стор. 146.

9 В. Д. Оухоруков, Историческое описание земли Войска Донского, 
т. І-ІІ, Новочеркаськ, 1867, 1872 (2-ге вид. Новочеркаськ, 1903).

ю А. Д . Карцов, Военно-исторический обзор северной войны. СПб., 1851.



62 Л ЕВ Ш А Н К О В С Ь К И Й

загальну воєнну історію Росії без подавання будь-яких деталів по
літичної історії. З цього погляду, праця Зотова була піонерською, але, 
поза тим, вона зовсім не визначається оригінальністю. Зотов створив 
компілятивний твір, в якому немає ні сліду критичного підходу до 
джерел. І хоч, в першому томі своєї історії, Зотов починає історію 
військової справи від слов’янських племен і досить широко- описує 
воєнне мистецтво Київської Руси, то все ж  таки, виходячи з основ
них тверджень норманської теорії, він усі заслуги розвитку воєн
ного мистецтва приписує варягам, зовсім не добачаючи будь-яких 
самобутніх первнів у ній.11

Із творів, написаних у першій половині XIX .століття, українсь
кий воєнний історик мусить звернути увагу на 30-томову працю відо
мого воєнного і воєнно-морського історика А. В. Висковатова (1804— 
1858). Ця праця, — це «Историческое описание одежды и вооруже
ния российских войск», якої перший том описує одяг і озброєння 
княжого війська.1'2 У даших томах цієї праці, маємо опиє одягу й 
озброєння різних «российских войск», у тому теж  одяг і озброєння 
козацьких військ, а теж тих російських полків, що виникнули з укра
їнського чи слобідського козацтва, лянд-міліційних полків XVIII 
століття, полків української кінно-козачої дивізії 1813—1814 років 
і тим подібних військових формацій з українським особовим скла
дом.13 В I860—1881 роках появилися теж додаткові томи цієї капі
тальної праці, але вони вже стосуються одягу й озброєння російської 
армії в XIX столітті.

Отже в першій половині XIX стол. російська воєнно-історична 
наука значно розвинулась. Для розвитку цієї науки дуже причини
лося створення, в 1838 році, катедри російської воєнної історії в Ми
колаївській воєнній академії. Першим завідувачем цієї катедри був 
цареславний «малорос» Модест І. Богданович (1805—1882), а останнім
— українець, у майбутньому шеф Штабу Головного Отамана Армії

ї ї  Р. Ф. Зотов, Воєнная история российского государства. Ч. 1—5, СПб., 
1839.

12 А. В. Висковатов, Историческое описание одежды и вооружения 
российских войск, т. I, СПб., 1841. В описі одягу й озброєння княжого 
війська були зроблені деякі помилки, на які 'звернув увагу журнал Рус- 
кий Инвалид, 1901, чч. 182, 199, 219.

13 Про «Український ландміліцький корпус» й «українські ландміліцькі 
полки», див. О. М. Аланович, Збройні сили України першої половини 
X VIII стол. Київ, 1969 АН УРСР, стор. 164—169. Українські лянд-міліційні 
полки були включені в російську армію і їх  первісні назви збереглися у  
назвах деяких піших полків російської армії, напр., у  полках 9-ої пішої 
дивізії (Полтава), 31-ої пішої дивізії (Харків) тощо. Українська кінно-ко- 
зача дивізія була створена царатом під час «нашествия» Наполеона з укра
їнських козаків на Правобережжі. Про неї, див. О. Переяславський, «Укра
їнська збройна сила в Наполеонівських війнах 1812—1814 pp.», Табор, К а- 
ліш чч. 19—п2 і 25—26. Теж Г. Горбільський, Українські козачі полки. 
Українське ополчення у  вітчизняній війні 1812 р . Москва, 1943 і Король, 
назв . праця, стор. 85—94.



Н А РИ С  У К Р А ЇН С Ь К О Ї В О ЄН Н О Ї ІС Т О Р ІО Г Р А Ф ІЇ 63

УНР, ген. полк. Микола Л. Юнаків (1871—1931). Для розвитку росій
ської воснно-історичної науки мали велике значення реформи, пере
ведені в російській армії, в її організації й вишколі, воєнним міні
стром ген. Д. А. Мілютіном (1816—1912), який сам теж був визначним 
воєнним теоретиком й воєнним істориком. Низка реформ, проведених 
ген. Мілютіном в російській армії в 1861—1874 роках, зовсім зміни
ла її кріпосницький характер й пристосувала її до умов капіталіс
тичного й імперіялі'Стичного розвитку, на шлях якого ступила росій
ська імперія після 1861 року.14 Воєнні реформи Мілютіна вимагали 
посилення .праці у ділянці воєнної теорії і воєнно-історичної науки. 
У ділянці воєнної теорії з’являються праці українців А. І. Астафісва,15 
М. І. Драгомирова16 і А. А. Гулевича,17 в яких автори пропагують 
доволі прогресивні теорії, що не втратили свого значення й по сьо
годні. В ділянці воєнно-історичної науки, в програмі наукових до
слідів, складеної Воєнно-науковим комітетом Головного штабу за 
участю Д. А. Мілютіна, М. І. Богдановича і Н. Н. Обручева накресле
но шляхи розвитку воєнно-історичної науки на 25 років наперед. 
Комітет рішив поділити курс воєнної історії в Миколаївській воєн
ній академії й створити дві катедри: катедру історії воєн і катедру 
історії воєнного мистецтва. Перша катедра повинна була досліджу
вати історію воєн і окремих кампаній, :а друга — досліджувати зміни 
у способі ведення війни, починаючи від найдавніших часів і до най
новіших, і показувати вплив, який на стан воєнно-мистецтва мали 
економічно-суспільні умови в кожній епосі. Аналогічно, Морський 
науковий комітет накреслив програму вивчення історії воєнно-мор
ської фльоти. В обох випадках, наукові комітети рекомендували, на
самперед, провести широку працю для вивчення джерел, потім пе
рейти до аналітичних досліджень окремих проблем, і, нарешті, до 
синтетичних, узагальнюючих праць. В зв’язку з цим у 1875 році в 
редакційній статті «Воєнного сборника» поставлено ще раз низку

14 Дро вплив воєнного міністра Д. А. Мілютіна на графа Валуєва і на 
протиукраїнські «укази» з 1863 і 1876 pp. див. Федор Савченко, Заборона 
українського друкованого слова в 1876 році. Київ, 1931, тепер перевидана 
катедрою українознавства при Гарвардському університеті.

15 а .  И. Астафьев, О современном военном искусстве. Ч. 1, СПб., 1856, 
ч. 2, СПб., 1861. Українське прізвище автора — Остапура.

16 Драгомиров Михайло (1830—1905), російський генерал українського 
роду; 1889—1903 командувач військ Київської воєнної округи; від 1897— 
1903 київський генерал-губернатор. Українофіл, приятель В. Антоновича 
й П. Житецького, боровся проти цензурних утисків українського слоеа. 
Визначний воєнний теоретик, автор підручника тактики (1879) і низки 
інших теоретичних праць, які не втратили свого значення до сьогодніш
нього дня, про що свідчить, між іншими, перевидання вибраних його тво
рів совєтським Военіздатом. Див. М. И. Драгомироаз, Избранные труды, 
Москва, 1956.

17 А. А. Гулевич, Война и народное хозяйство. СПб., 1898. Ген. А. А. 
Гулевич, професор Миколаївської воєнної академії, перший у російській 
воєнно-історичній літературі вказав на залежність ведення війни від ста
ну народнього господарства країни.
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кардинальних питань, що -стосуються предмету й методів воєнно- 
історичної науки. «Історія повинна бути наукою життя, — писали 
редактори журналу в цій статті, — а не його підручником. Підруч
ник навчає того, що в ньому написано, а наука повинна давати все- 
охоплюючий і невичерпний матеріял для знання».18

В другій половині XIX -стол., як теж у перших декадах XX сто
ліття до революції 1917 року, воєнно-історична наука в Росії дуже 
розвинулась і може похвалитися цілою плеядою воєнних істориків, 
що створили великою кількістю і непогану своєю якістю російську 
воєнно-історичну літературу. В 80—90 pp. XIX стол. в російській 
історичній науці визначились два напрямки, між якими велася го
стра боротьба. Це ібули т. зв. академічний і «руський» національний 
напрямки. Академісти, до яких належали такі воєнні історики, як 
М. І. Богданович, князь Н. С. Голіцин, Г. А. Леер, П. А. Гейсман, 
П. О. Бобровський та ін. намагались представити розвиток російсь
кого воєнного мистецтва на тлі світового процесу розвитку воєнного 
мистецтва і відмовлялись визнати самобутні первні в розвитку ро
сійського воєнного мистецтва, мовляв, воно тільки «запозичувало» 
чи наслідувало чужі зразки. І, так, представляючи початки «росій
ського» воєнного мистецтва, тобто представляючи воєнне мистецтво 
слов'янських племен, княжої Русі, Московії тощо, академісти бачили 
тільки його залежність від варягів, візантійців, монголів так, як піз
ніше добачали впливи німців, шведів, поляків, французів тощо на 
воєнне мистецтво Московії. У протилежності до них, представники 
«русскої» національної школи: Д. Ф. Масловський, поляк А. К. Пу- 
зиревєький, А. 3. Мшилаєвський, Н. Ф. Дубровін, А. Н. Петров, Н. П. 
Міхнєвіч і найбільший воєнний історик царської Росії, доктор істо
ричних наук, киевлянин А. К. Байов (Боїв — 1871—1922) намагались 
знайти «русскі» початки в російській воєнній історії і всіляко оборо
няли самобутність «русского» воєнного мистецтва у всіх періодах 
його розвитку. У своїх творах, вони висміювали «теорию заимство
ваний» (запозичень), що нею академісти старались пояснити розвиток 
російського воєнного мистецтва. Цікаво може відзначити, що царсь
кий двір і офіційні кола більшою ласкою оточували академістів, а не 
«націоналістів», що мабуть пояснюється засиллям германських впли
вів на верхах імперії. У XIX стол. правляча верства російської імпе
рії була . . .  німецька.

Великою заслугою істориків національної «школи» було те, що 
вони серйозно взялися за вивчення першоджерел і поставили публі
кацію воєнно-історичних документів на високий науковий рівень. Ця 
праця почалася в 1892 році випуском Масловським першого «Сборни
ка военно-исторических материалов», що його видання, після смерти 
Масловського, продовжували аж до війни 1914 року, Мишлаєвський, 
Дубровін і Байов. Дальшою заслугою істориків національної «шко
ли» було створення «Общества ревнителей военных знаний» (1898) 
і, врешті, в 1907 році «Русского военно-исторического общества», що

18 Редакційна стаття у журналі Военный сборник, 1875, ч. 1, стор. 67.
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намагалося поширити знання російської воєнної історії на широкі 
кола суспільства. Цього поширення воєнно-історичних знань боявся 
царський уряд і постійно створював перешкоди для постання това
риства, на яке дозволив щойно після революції 1905 року. Органами 
РВИО були «Труды» РВИО, а від 1910 року «Журнал» РВИО, якого 
вийшло 12 чисел. Київський відділ РВИО видавав свій «Военно-исто
рический вестник» від 1909 до 1914 року.

В XX столітті російські воєнні історики взялися эа видання багато- 
томових) збірних праць, що мали характер синтези до сьогочасних до
слідів. В 1902 році почала появлятися багатотомова збірна праця п. н. 
«Столетие воєнного министерства 1802—1902 гт.» за головною редак
цією Д. А. Скалона та редакцією А. 3. Мшнлаєвського, Н. П. Міхнє- 
віча і П. А. Гейсмана. До 1914 року вийшло 16 томів цієї праці, що 
доволі подрібно насвітлює російську воєнну історію і дає багато ма- 
теріяду для висвітлення української воєнної історії. Другою такою 
працею, що почала появлятися в 1911 році, була збірна праця «Исто
рия русской армии и! флота» за редакцією А. С. Гришинського, В. П. 
Никольського і Н. JI. Кладо, якої, до 1914 року, вийшло 15 томів. По
являлась тоді теж «Военная ї ш ц и к л о п є д и я » видання І. Ситіна, якої 
до 1914 року появилося 18 томів (вона не закінчена), але в якій по
дається чимало історичного матеріялу, що має теж відношення до 
української воєнної історії. «Чимало матеріллів до української воєнної 
історії надруковіано в таких журналах, дк  «Военный сборник» (1858— 
1917) і воєнно-історичному додатку до нього п. н. «Военно-истори
ческий сборник (1911—1917), «Артилерийский журнал» {1856—1917), 
«Инженерный журнал» (1857—1917), «Кубанский казачьий вестник» 
{1911—1917), «Вестник Общества ревнителей военных знаний» (1899— 
1916), не кажучи вже про загальноісторичні журнали й архівні збір
ники, як  «Русский архив», «Русская старина», «Сборник Русского 
исторического общества», «Временник имп. Московского общества 
истории и древностей Российских», «Чтение общества истории и 
древностей при Московском университете», а зокрема в такому жур
налі, як «Киевская старина» (1882—1907), що остаточно перемінилася 
в «Україну».

Значне місце в російській воєнній історіографії займає полкова 
історіографія. Її початок припадає на половину XIX стол., але вона 
продовжувалась до 1914 року і, в результаті, маємо історії майже 
всіх полків російської армії (понад 250 полкових історій). В полкових 
історіях полків, що виникнули з українського чи слобідського коза
цтва, наовітлювались події, що мали відношення до української во
єнної історії. Поскільки полкові історії писали, дуже часто, відомі 
воєнні історики на підставі полкових та інших військових архівів, 
що могли тим часом пропасти, ці полкові історії можуть мати значен
ня першоджерел для українського воєнного історика.

Яку ж  загальну спадщину залишила нам російська воєнна істо
рична наука? Ми вже сказали, що загально вона не дала нам праць, 
що всебічно і ґрунтовно висвітлювали б воєнну історію нашої кня
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жої держави чи теж воєнну історію козаччини. У цьому відношенні, 
багато 'більше зробила, зокрема коли йдеться про воєнну історію й 
военне мистецтво Київської Русі, совєтсько-російська воєнно-історич
на наука в 'працях Б. Д. Грекова, Б. А. Рыбакова, А. А. Строкова, 
М. Г. Рабіновічіа, П. А. Рапапорта, А. В. Арціховськото й ін. не кажу
чи вж е про знамениту українську працю В. Й. Довженка. У порівнян
ні з еоветсько-російськими істориками, царські воєнні історики трак
тували проблему воєнної історії -слов’янських племен і воєнну історію 
Київської Русі доволі побіжно й легковажно. В представленні «дру
жинного періоду» вони виходили з норманських позицій і твердили, 
що воєнне мистецтво Київської Русі було по суті варязьким. У 'Своєму 
творі, що обговорює «русскую» воєнну історію,19 Князь Голіцин твер
дить, що Київська Русь не була здатна створити військову органі
зацію із слов’ян і тому її військо творили варязькі і чужоплемінні 
наемники. Відповідно до цього військовий устрій і тактика були або 
норманські, або запозичені від тюркських племен й угорців, потім 
від монголів. Не було власної зброї, яку набували від франків, у ка- 
ліфаті, або в Скандіїнавії, і не було полководців, бо найбільше про
славлений з них — Святослав був тільки суворим воїном, а не вож
дем в роді Атілли чи Теодориха. У боях, княже військо старалося 
перемогти ворога не воєнним мистецтвом, а перевагою своїх чисельних 
сил, застосовуванням підступів і воєнних хитрощів, раптовістю і не
сподіваністю нападів, потайністю і скритністю воєнних заходів.20 На 
подібних позиціях стояли теж історики М. І. Богданович і Н. П. Міх- 
нєвіч;21 спротив такій інтерпретації виявили історики Д. Ф. Маслов- 
ський, А. К. Пузиревський і А. К. Байов, а частинно теж П. А. Гей- 
сміан:22 3 цих праць, курс воєнного мистецтва в 7 частинах А- К. Ба- 
йова заслуговує на увагу українського воєнного історика, поскільки 
Байов серйозно вглиблюється у воєнну історію слов’янських племен
і Київської Русі, подаючи цікаві подробиці про неї. Він твердить, 
наприклад, прої існування в Карпатах, у VI столітті, озброєних ватаг, 
що творили між собою воєнні союзи, які виконували далекі рейди,

Н. С. Голицын, •Русская военная история, ч. I-III, СПб., 1877—1878.
20 Пор. Голицын, назв. праця , ч. I, стор. 27—29, 37—38, 84, 88, 120, 196.
21 М. И. Богданович, История военного искусства и замечательнейших 

походов от начала войн до настоящего времени, ч. 1—2, СПб., 1849, 1854. 
А. Д. Михыевич, История военного искусства с древнейш их времен до 
начала X IX  ст. СПб., 1895; той сам, Основы русского военного искусства 
в России и Западной Европе в важнейшие исторические зпохы. СПб., 1898.

22 д . ф . Масловский, Записки по истории военного искуства в России. 
Випуски I—II, СПб., 1891—ІІ894; А. К. Дузыревский, История военного 
искусства в средние века. V—X V I столетия, ч. 1—2, СПб., і стаття «К исто
рии русского военного искусства», Р азведчик , 1896, ч. 273; А. К. Баиов, 
К урс истории русского военного искусства, випуски 1—7, СПб., 1909—1913; 
теж: История военного искусства, как наука. СДб., 1912; П. А. Гейсман, 
Краткий курс истории военного искусства в средние и новые века,
ч. 1 -Й , СПб., 1&93—1896.



Н А РИ С  У К Р А ЇН С Ь К О Ї В О ЄН Н О Ї ІС Т О РІО Г РА Ф ІЇ 67

загрожуючи землям Східньої Римської імперії.23 Не важко дошука
тися в гуцульських колядках слідів існування цих ватаг, але й теж не 
важко не побачити відродження їх у пізнішій формі карпатського 
опришківства.

Коли йдеться про воєнну історію української козаччини, то крім 
згаданої вже праці Глінки й одної праці П. А. Гейсмана і кількох 
менших праць24 у царській воєнній історіографії немає творів, щоб 
джерельно й ґрунтовно висвітлювали виникнення козаччини, а теж 
її історію до визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. 
Зате існує кілька капітальних праць, що висвітлюють історію воєн 
Ро;сїї з Туреччиною в XVHI стол. і при тому широко насвітлюють 
вклад козацьких полків у ці війни.25 У своїй сучасній праці п. н. 
«Збройні сили України першої половини XVIII стол.». Олена М. Апа- 
нович, одна з кращих воєнних істориків сучасносте, всебічно вико
ристовує ці праці, головно працю Байова.26 Очевидно, український 
воєнний історик, який хоче простудіювати українську воєнну історію 
XVIH століття, мусить познайомитися з цими творами, як теж піз
нати документальні збірки, з яких чимало вже опубліковано так за 
цаірських, як  теж і за совєтських часів.27

Крім загальної воєнно-історичної історіографії, російська воєнно- 
історичну науку створила ще історіографію окремих родів зброї. Для 
української военної-історичної науки мають велике значення праці
Н. Е. Бранденбурга з історії артилерії28 та праці Ф. Ф. Ласковського

23 Байов, К у р с . . .  назв . праця, вип. І, СПб., 1909, crop. 1—4.
24 п. А. Гейсмаїн, Сражение при Желтых водах 8-го мая 1648 г. Сара

тов, 1890.
£5 М. И. Богданович, Русская армия в век имп, Екатерины II. СДб., 

1873; Г. А. Леер {ред.), Обзор войн России от Петра Великого до наших 
дней. Ч. I—IV, СПб., 1885—1898; Д. Ф. Масловский, Оборона берегов Суво
ровым. Кинбурнская операция 1787 г. СДб., 1891; Н. П. Михневич, Петр 
Великий и Полтава. СПб., 1909; А. 3. Мышлаевский, «Война с  Турцией 
1711 г. Друтская операция», Сборник военно-исторических материалов, 
випуск XII, 1896; А. П. Петров, Война России с Турцией и польскими  
конфедератами с 1769 по 1774 гг. Томи I—у ,  СПб., 1866—1874. Той сам: 
Вторая турецкая война в царствование имп. Екатерины II, 1787—1791 гг. 
СДб., 1880.

26 А. К. Баиов, Русская армия в царствование имп. Анны Иоанновны . 
Война России с Турцией в 1736—1739 гг. Томи I—II, СПб., 1906.

27 л. Г. Бескровный, Очерки по источниковедению... назв. праця, де 
подано точну інформацію про опубліковані, за царських і совєтських ча
сів, воєнно-історичні документи. Для вивчення української воєнної історії 
X V III стол. має значення архів воєнно-похідної канцелярії графа П. А. 
Румянцева, опублікований М. О. Судієнком з; передмовою О. М. Бодянсь- 
кого в Чтениях Общества истории и древностей российских при М осков
ском университете в 4 частинах. Див. ЧОИДР, Москва, книга I, 1865, кн. 
И, 1865, кн. I, 1876 і кн. И, 1876.

28 н. Е. Бранденбург, Исторический каталог Артиллерийскаго музея, 
т. I—III, СПб., 1877—1889; той сам: 500-летие русской артиллерии, 1389— 
1889, СПб., 1889.
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з історії інженерії.29 Історик артилерії Д. П. Струков написав цікаві 
праці, які описують Артилерійський історичний музей у Петрограді, 
що є цінним путівником по ньому.30 До речі, Бранденбург датує по
стання «русскої» артилерії 1389 роком, бо так записує Голіцинська 
літопись: «Літа 6897 (1389) вивезли із німец армати на Русь і огнен
ную 'Стрільбу і от того часу уразуміли із них стріляти». У цій цитаті 
передаємо «ять» через «і» і стверджуємо, що слова «армата» не знає 
сучасна російська мова.

Наш нарис про російську воєнну історіографію й українську во
єнну історію ми закінчуємо посиланням на двох російських воєнних 
істориків, що в роки визвольної війни 1917—1920 стали українськими 
генералами. Перший із них, ген. полк. Микола JI. Юнаків (1871—1931) 
завідував перед війною катедрою воєнної історії у Миколаївській 
Воєнній Академії. Як воєнний історик, він спеціялізувався в історії 
Північної війни, зокрема в її перебігу на Україні в 1708—1709 pp. 
Разом з воєнним істориком Байовом, Юнаків підготував 4-томову 
працю про кампанію 1708—1709 pp. на Україні. Перший том цієї пра
ці подає документи, які зібрав і коментував Байов, другий і чет
вертий том іподає опис кампанії, який написав Юнаків, і, врешті, тре
тій том подає документи, що їх зібрав і коментував Юнаків.31 Поза 
цією основною працею, Юнакову належать ще численні статті на во
єнно-історичні теми, поміщені в різних журналах.

У роки першої світової війни, ген. лейт. Юнаків займав високі по
сти в імперській російській армії. Насамперед він був начальником 
штабу 4-ої армії, лкою командував ген. полк. Олександер Ф. Рогоза, 
майбутній міністер військових справ гетьманської Української Дер
жави їв 1918 році. Опісля ген. Юнаків став командувачем 8-ої армії 
на румунському фронті, на якому теж перебувала 4-та армія ген. 
Рогози. Обидва генерали вже в листопаді 1917 року підпорядкували 
себе й свої армії Центральній Раді, але мусіли звести важкий бій за 
них з большевицькими армійськими організаціями, які навіть, пере
ходово, арештували були ген. Рогозу, визволення якого з тюрми орга
нізував, за допомогою українських частин, ген. Юнаків. За гетьмана
ту, ген. Юнаків очолював Головну шкільну управу військового міні
стерства, а за Директорії УНР перебував у військовому міністерстві 
аж  до хвилини покликання його, у серпні 1919 року, на пост шефа

29 ф . ф . Ласковский, Материалы для истории инженерного искусства 
в России, ч. I—III, СПб., 1858, 1861, 1863.

30 д . п. Струков, Опись знаменам, штандартам и прочим войсковым  
регалиям, храняшимся в Артиллерийском историческом музее, с  ук аза
нием принадлежности таковой частям войск, СПб., 1903; той сам: Путево
дитель по Артиллерийском музею, СПб., 1912.

81 Н. Л. Юнаков, «Северная война. Кампания 1708—-1709 гг.» Труды  
ИРВИО. СПб., 1909, томи II і IV. А. К. Баиов, ред. «Документы Северной 
войны. .Полтавський период (июль-октябрь 1708), Труди ИРВИО, 1909, том 
I; Н. Л. Юнаков, ред. «Северная война. Военные действия на левом береге 
Днепра (ноябрь 1708 — июль 1709)», Труды  ИРВИО, 1909, том III.
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Штабу Головного Отамана. Свою службу Україні, ген. Юнаків закін
чив на посту голови Воєнної Ріади УНР.

Другим воєнним істориком, що став українським генералом, був 
Андрій Г. Єлчанінов (1868—1918). Він теж був професорам Миколаїв
ської Воєнної Академії і з цього часу мав низку в о снно-історичних 
праць, у тому теж праць з історії кінноти.32 Під час світової війни, 
ген. Єлчанінов займав пости в штабах Південно-захід нього й Румун
ського фронтів. В листопаді 1917 року, ген. Єлчанінов підпорядкувався 
Центральній Раді і був нею призначений начальником Одеської во
єнної округи. Помер в 1918 році. Молодший його брат, ген. хор. М. Г. 
Єлчанінов служив в Армії УНР до кінця визвольної війни, займаючи 
пост заступника командира Окремої кінної дивізії.

32 О'сновні праці А. Ґ. Єлчаніноеа: О самостоятельной коннице. СПб., 
1907, История военного искуства с древних времен до Бонапарта, СПб., 
1908; «История военного искуства до Детра Великого», История русской  
армии и флота, том I, СПб., 1911.
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НАРИС УКРАЇНСЬКОЇ ВОЄННОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

III. Українська воєнно-історична наука в періоді між двома війнами
(1921— 1939)

1

Виникнення української воєнно-історичної науки після визвольної 
війни 1917—1920 pp. було явищем закономірним. Після цієї війни, в 
роки 1921—1939, на зах ідноукраїнських землях, а теж  ;на еміґрації в 
Польщі та в інших європейських країнах, .проживало понад 6,000 кол. 
старшин українських армій, у тому чимало старшин з вищою вій
ськовою освітою і званням старшин генерального штабу. Власне й оці 
старшини, в період між двома світовими війнами, створили нам ук
раїнську воєнно-історичну науку, даючи нам значну мемуаристичну 
літературу про визвольну війну, редаґуючи збірники документів, опра
цьовуючи довідкові матеріяли для енцикльопедій, збірників, календа- 
рів-альманахів тощо. З рядів генералітету й старшинства українських 
армій виросли теж  перші українські воєнні історики, що дали нам 
аналітичні й синтетичні праці не лише з історії української визволь
ної війни 1917—1920 років, але й теж  з інших епох української воєн
ної історії. Генералітет і старшинство українських армій подбало про 
створення наукових установ, журналів і видавництв, завданням яких 
було ведення науково-дослідної праці з ділянки історії визвольної 
війни, публікація закінчених і готових праць із цієї ділянки, рецен
зування і обговорювання праць, що вже появилися друком. За 18 ро
ків від закінчення визвольної війни й до спалаху II Світової війни про
роблено велику роботу в ділянці дослідження української воєнної 
історії і в її висліді маємо чималу українську воєнно-історичну літе
ратуру, що появилася була між  1921 і 1939 роками. Інша справа, що 
значна частина цієї літератури сьогодні стала бібліографічною рід
кістю, а деяких цінних творів і зовсім немає поза межами СССР і йо
го сателітного царства. Сталося це тому, що в роки м іж  двома війнами 
якось ніхто не подбав, щоб цю літературу переслати до заокеанських 
бібліотек, а зокрема до Гуверівської бібліотеки в Пдльо Альто, К ал і
форнія, що є найбільшим у світі центром архівних і джерельних ма
теріялів для вивчення історії російської революції й історії грома
дянської війни в Східній Европі в 1917—1922 роках. Російські й  іполь-
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ські архівні збірки, що переховуються в Гуверівській бібліотеці «вій
ни, революції й миру» при Стенфордському університеті, мають вели
ке значення й для вивчення історії української революції чи виз
вольної війни, але українські історики на північноамериканському 
континенті досі навіть не підійшли до вивчення цих скарбів.1

У 1921—1939 роках, відповідно до скупчень старшин кол. україн
ських армій у різних європейських країнах, створилися були різні 
центри української воєнно-історичної науки. В Польщі, де від кінця 
1920 року в інтернуванні перебувала Армія У HP, такі центри створи
лися були в Каліші, а пізніше в Варшаві, Свою наукову й соціяльну 
базу ці центри мали серед старшин Армії УНР, яка перед своїм остан
нім боєм у  листопаді 1920 року нараховувала 3,888 старшин і 35,259 ко
заків.-2 Серед козаків було чимало осіб з освітнім стажем, що вж е в 
таборах іперекваліфікуваликля на старшин. Це й було причиною, що, 
не зважаю чи на важ кі втрати в II Зимовому поході (закінченому тра
гедією під Базаром 21 листопада 1921 року), кількість старшин в інтер
нуванні збільшилася. За  свідченнями ген. П. Ш андрука, на обліку 
екзильного Військового міністерства, в 1932 році, були 4,000 старшин
і 900 підстаршин.3 На доручення цього міністерства, певна кількість 
старшин Армії УНР почала контрактову військову службу в польсь
кій і в інших арміях, при чому дехто у цих арміях закінчував теж, 
вищу вйськову освіту, як, напр., генерали Павло НІандрук, Петро Са- 
мутин, Аркадій Валійський і ін.4 Опору для наукової военно-теоретич- 
ної й воєнно-історичної праці військової еміґрації Армії УНР творили 
«Воєнночнаукове видавництво», що постало в Каліш і в 1923 році, а по
тім було перенесене до Варшави й яке видавало журнал «Табор», 
«Воєнно-історичне товариство», засноване в 1925 році, що видавало 
ж урнал «За Державність» і, врешті, «Український Науковий Інсти
тут» у Варшаві, який деяку кількість своїх праць з історичної серії 
присвятив був українській воєнній історії.

Коли ж  у  Польщі /скасовано табори для інтернованих старшин і 
вояків Армії УНР, певна кількість старшин і козаків переїхала до Че- 
хо-Словаччини, щоб продовжувати «цивільні» студії в Українському 
Вільному Університеті чи в інших високих школах у Празі, або в Ук
раїнській Господарській Академії в Подєбрадах. Інші старшини й ко-

1 Недавно Дослідно-Науковий Інституту ім. В. Липинськото в Філя- 
дельфії набув у  Гуверівській Бібліотеці при Стенфордському університе
ті фотостат розвідного звіту польського Генерального штабу про Україн
ську Галицьку Армію в березні 1919 року.

2 «Українсько-московська війна 1920 року в документах», стор. 330. Див. 
нотка ч. 45.

3 Pavlo Shandruk, Gen. Lt of Gen. Staff, Arm s of Valor. With an intro
duction of Roman Smal-Stocki, Ph. D. New York, 1959, Robert Speller & Sons, 
Publishers, Inc., crop. 147.

4 Там же, crop. 146. Екзильне Військове міністерство УНР призначило 
було 57 старшин до контрактової служби в польській армії, 2 до фран
цузької і по одному до фінської й турецької армій.
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заки емігрували до Франції й Бельгії, щоб отримати заробіткову іпра- 
цю, головним чином у копальнях. Таким чином, військова еміграція 
Армії УНР поширилася була теж  на Францію, Бельгію й Чехо-Сло- 
ваччину. У Чехо-Словаччині, крім військової еміґрації Армії УНР, пе
ребувала теж  військова еміграція Української Галицької Армії. У та
борах, інтернованих в Німецькому Яблонному і  в Ліберці. перебували 
інтерновані галицькі бриґади. В 1921 році їх 'перенесено до табору в 
Йозефові. У цьому таборі перебувало понад 400 \старшин і коло 4,000 
вояків УГА.

Відповідно до цих /пересунень створилися були теж  центри україн
ської воєнно-історичної науки в Празі і в Парижі. В П разі опорою для 
воєнно-історичної науки був Музей Визвольної Боротьби України за
снований у 1925 році, який видавав свій бюлетень «Вісті Музею ВБУ». 
В П разі появилася було декілька гідних уваги видань і видавався теж  
ж урнал «Гуртуймося», а військова еміґрація УГА видавала журнал 
«Український Скиталець». В обох цих ж урналах надруковано чима
ло вартісного воєнно-історичного матеріялу.

У Парижі наукова воєнно-історична праця скупчувалася коло Біб
ліотеки ім. Симона Петлюри, заснованої в 1929 році. Слід підкрєш ити, 
що в Парижі, від 1925 року, -появлявся тижневик «Тризуб», під редак
цією В. Прокоповича, який містив цілі гори цінного военно-історич- 
ного матеріялу, не лише в статтях, але теж  у посмертних згадках про 
різних українських військових діячів. У Парижі появилися два числа 
«Військової справи» і появлявся місячник «Вояк». У 1938—1939 роках, 
під редакцією ген. Миколи Капустянського, появилися теж  два спе- 
ціяльні військові журнали: «За збройну Україну» і «Війна і техніка».

До названих центрів української воєнно-історичної науки (Вар
шава, Прага, Париж), що їх можна назвати «емігрантськими», слід 
додати щ е львівський центр, який у  періоді між двома війнами 
відіграв був велику ролю в розвитку української воєнно-історич- 
ної науки. Положений у центрі української території, що опинилася 
під польською окупацією, будучи осередком українського суспільно- 
громадського, економічного й культурного життя, Львів із своїми 
світлими традиціями осередку історичної школи проф. М. Грушев- 
ського, із своїми науковими установами й бібліотеками, створював теж 
догідне запліччя для розвитку української воєнно-історичної науки. 
У цій ділянці, ще перед І Світовою вйною, працювали учні проф. М. 
Грушевського: Іван Крип’якевич, Іван Кревецький та ін. Очевидно, і 
тут, наукову й Ісоціяльну базу для розвитку української воєнно-істо
ричної науки створили старшини Української Галицької Армії,5 які

5 В березні 1919 року УГА нараховувала 6,000 старшин і 120,000 вояків. 
Пор. JI4K, 1937, ч. З, стор. 8. Але ©же ав січні 1920 року, щоденник Началь
ної Команди УГА виказував на 1,373 старшин і 20,576 стрільців. Дор. 
ЛЧК, 1937, ч. 5, стор. 4. У березні 1920 року, стан Червоної Української Га
лицької Армії (ЧУГА) був 1,485 старшин і 16,688 стрільців. Пор. Оіл. Удови
ченко: «Україна у  війні за державність» (Вінншеґ, 1954, вид. Дм. Ми- 
китюка).
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не тільки в 1921 році дали ініціативу для створення першого семінара 
української воєнної історії в таємному Українському Університеті під 
проводом проф. І. Кревецького, не тільки покликали до ж иття заслу
жене в галузі видання й поширювання української воєнно-історичної 
літератури товариство «Червоної Калини», але й самі, головним чи- 
ном створили українську воєнно-історичну літературу в різних фор
мах, від популярних видань «Червоної Калини» починаючий на репре
зентативних виданнях на зразок «Альбому УСС», Альманаху «Золоті 
Ворота» чи «Історії українського війська» кінчаючи. Головне, що на 
Західній Україні, для всієї української воєнно-історичної літератури 
був масовий споживач — українська молодь розхапувала ці видання, 
що мало великий вплив на відродження української збройної їсили в 
роки II Світової війни. Був суспільний інтерес до воєнно-історичних 
знань, а це й було причиною, що ціла низка зах ідноукраїнських  ви
давництв друкувала воєнно-історичну літературу. Робили >це, переду
сім, за зразками дуже популярних альманахів-календарів «Червоної 
Калини» різні альманахи-календарі на зразок «Дніпра», «Бистриці» 
(Станіславів), «Золотого Колосу», «Батьківщини», «Неділі», «Україн
ського Голосу» (Перемишль) і ін., де особливо багато надруковано во>- 
єнно-історичних матеріялів. На жаль, усі ці альманахи-календарі є 
бібліографічною рідкістю, з чого виникає сумний факт, що багато 
воєнно-історичного джерельного матеріялу тим часом бракує дослід
никам.

На львівському центрі кінчаємо наш перегляд осередків української 
воєнно-історичної науки в періоді між  двома війнами. На жаль, заоке
анська еміґрація у  СІЛА й Канаді не зуміла створити такого центру, 
хоч деякі цінні праці тут появилися, як, напр., спогади д-ра Володи
мира Ґалана чи спогади Володимира Кедровського про 1917-і 1919 роки 
в «Свободі». Не створився теж  центр вивчення історії громадянської 
війни в Україні під советами. Вражає, що цієї історії ніхто не івивчав 
навіть з позицій московсько-большевицької історіографії. В роках 
1921—1939 не появилася також жодна вартісна мемуаристична літера
тура, коли не рахувати чотиротомника Володимира Антонова-Овсіенка 
про громадянську війну в Україні.6 Ф акт цей може й не повинен нас 
дивувати. Швидкість, з якою в большевицькій системі різні «герої» гро
мадянської війни в Україні ставали «ворогами народу», не дозволяв на 
публікацію мемуарів. Став ж е ж  ним один із найвизначніших совєт- 
ських воєнних істориків, кол. полковник української армії Микола 
К акурін і навіть сам Володимир Антонов-Овсієнко.

Коли знайомитися з біографіями цих людей, однаковою мірою по
літичних діячів і військовиків, то робиться страшно, коли усвідомимо, 
що всі будівничі совєтської влади й «держави» в Україні загинули

б В. А. Антоноїв-Овсеекко: «Записки о гражданской войне на Украине».
4 томи. Москва: 1924, 1928, 1932, 1933. Також серая статтей у журналі «Лі
топис революції» (1929—1932) п. н. «В боротьбі за радянську Україну».
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в лідвалах органів безпеки чи у концентраційних таборах системи, 
яку  в Україні збудували. Ж одне «петлюрівське» чи «націоналістичне» 
ґестапо не потрапило б так  до кореня знищити .всіх цих людей, як  це 
протралило зробити їестапо «культу особи».7 Сьогодні, крім кількох 
випадкових осіб, що якось заціліли від погрому, або були реабілітовані 
після років перебування у концтаборах, живуть хіба ще чекісти на 
добрих урядових пенсіях, як і «героїв» громадянської війни знищували 
на наказ большевицької влади.

II
Українська військова еміґрація в Польщі й Чехо-Словаччині взя

лася за оир'ацювання різних воєнно-теоретичних і воєнно-історичних 
проблем уж е в перших місяцях своєї інтернації в таборах. Ось так, 
наприклад, у таборі в Ланцуті, вж е в липні 1921 року, при Україн
ському народньому університеті постав Військовий факультет, що 
його очолив генштабу ген. полк. М, Л. Юнаків, визначний воєнний 
Історик, кол. професор воєнної історії в Миколаївській воєнній акаде
мії царської Росії. Коли ж  його відкликано до праці в екзильному 
уряді в Тарнові, його наступником став генштабу ген. пор. В. М. Мар- 
тинюк. Улітку 1921 року Ланцутський табір переведено до Стшалкова, 
де Військовий факультет продовжував існувати до червня 1922 року 
Вислідом праці Військового факультету були два друковані чирла 
ж урналу «Військовий вісник» і багато семінарійних праць студентів 
факультету. Сімнадцять кращих семінарійних праць надруковано на 
шапірографі.8 У Ланцуті почав теж  свої студії визвольної війни ген
штабу ген. хор. Микола Капустянський. а одна з його праць появилася 
незабаром у видавництві львівського «Діла».10

7 Подаємо алфавітний список знищених ґестапом «культу особи» бу
дівничих совєтської влади і «держави» в Україні: Антонов-Овсієнко, В. А., 
Ауссем, В. X., Бубнов, А. С., Вацетіс Й. Й., Гамарник Я. Б., Гарькавий 
І. І., Геккер А. І., Гіттіс В. М., Глаголев В. П., Дибенко П. Є., Дубовий
І. Н., Ейдеман Р. Д., Затонський В. П., Квірінг Є. І., Квятек К. Ф., Коцю
бинський Ю. М., Коссіор С. В., Меженінов С. А., Межлаук В. І., Муравьев 
М. А., Муралов Н. І., Приймаков В.. М., П’ятаков Г. Л., Раковський X. Г., 
Вухимсвич М. Л., Смілґа І. Г., Смірнов П. Н., Уборевич І. П., Федько
І. Ф., Шмідт Д. А., Якір Й. Е.

8 «Військовий вісник», ч. 1, Ланцут 1921, стор. 48, ред. А. Ільницький,
ч. 2, Стшалково 1922, 64 стор. ред. К. Подільський. Копії цих чисел, як теж  
семінарійні праці переховувалися св Бібліотеці НТШ у Львові.

9 Тут і далі подаємо військові ступені українських старшин, які вони 
мали тоді, коли писали свої праці. В 1921 році ген. Микола Капустянський 
мав ступінь генерал-хорунжого, пізніше був піднесений до ступня генерал- 
поручника і генерал-полковника. Коли ж  даний автор був піднесений між  
написанням ним двох праць, ми цей факт зазначаємо, подаючи обидва 
ступні, напр., сотн. (пізн. пполк.) Тиміш Омельченко.

10 Генштабу ген. хор. Микола Капустянський: «Похід українських ар
мій на К иїв—Одесу в 1919 році». Короткий военіно-історичний огляд. Часть
І і II з 23 кольоровими схемами-маїпюами і документами в додатках. Львів,
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У роках 1921—1923 у таборах інтернованих вояків Армії УНР появ
лялося чимало різних таборових періодичних і неперіодичних видань. 
Серед періодичних видань найчастіше траплялися газетки й ж урна
лики інформаційні, літературні, гумористичні, часами теж  військово- 
політичні. Цікаво, що воєнно-історичні матеріяли появлялися не тіль
ки в таборових виданнях, що мали більше чи менше військовий ха
рактер,11 але й у ж урналиках і газетках інформаційного, літератур
ного чи навіть гумористичного характеру. У таборах українські стар
шини й вояки гостро переживали катастрофічний вислід визвольної 
війни, вваж али його ні собою, ні армією незавиненим і відчували пот
ребу якнайбільше сказати про все пережите в недавньому минулому. 
З цього погляду не можна й дивуватися, що на цінні воєнно-історичні 
матеріяли можна було натрапити в кожному таборовому виданні. Ось, 
наприклад, в журналику 2-ої Волинської стрілецької дивізії «Око» 
поміщені були цінні спогади -про І Зимовий Похід, а навіть короткий 
історичний нарис 2-ої Волинської стрілецької дивізії.12 Знов же, у ж ур
налику «Запорожець», виданні 1-ої Запорізької стрілецької дивізії, 
один з найкращих бойових старшин дивізії, полк. І. Дубовий, описав 
бої за м. Вознесенське і бої під с. Наливайки, даючи про них, без сум
ніву, найавторитетнішу реляцію.13

‘Було б неможливо, в цьому місці, зробити огляд всіх цікавих 
воєнно-історичних матеріялів, що появилися в таборових журналиках. 
Без сумніву, всі ці матеріяли мали велику джерельну вартість. Вони ж  
були писані учасниками, при свіжій .пам'яті і в приявності цілої низки 
інших учасників, що кожний неправдивий опис факту могли спросту

1921, стор. 88; часть III з 25 кольоровими схемами-мапками в додатках, 
Львів 1922, стор. 128. Приготовлена до друку IV частина, на жаль, не по
бачила світу. Обидві книги ген. Капуотянського перевидано щасливо в 
Мюнхені в 1947 році, дарма що без кольорових схем-мапок.

її  Військовий характер мали такі таборові видання: 1. «Альманах», лі
тературно-військовий журнал, вид. Культ, освітнього відділу 4-ої Київ
ської стрілецької дивізії, ред. Д. Куликовський. Одне число цього журна
лу іпояівилоіся в Александров і Куяївсьїкому в 1921 році на 64 +  4 сторінках;
2. «Військо в о-науко вий вісник», редактор ітолк . Хом’як. Одне число по
явилося в Отаналкові; 3. «Літературно-військовий вісник», вид. Культ* 
освітнього відділу 2-ої Волинської стрілецької дивізії. Одне число появило
ся в 1921 році на 80 +  2 сторінках. До цих журналів можна ще додати 
орган Української Воєнної Місії в Польщі під проводом ген. полк. В. Зе-  
лініського, п. ,н. «Син України», що появлявся у Варшаві в 1920—1921 ро
ках і мав багато воєнно-історичних матеріялів.

12 «Око», літературно-гумористичний журнал, Каліш, вид. Культ, освіт
нього відділу 2-ої Волинської стрілецької дивізії мав цінний спогад про 
«Нараду в Барушківцях» (перед вирушенням у І Зимовий похід) в 9/10 чис
лі за 1921 рік, а історичний нарис про 2-гу Волинську стрілецьку дивізію  
в чч. 5-6, 8, 12-13, 15-17 за 1921 рік.

13 «Запорожець», літературний журнал, Пикуличі й Вадовиці, вид. 
Культ, освітнього відділу 1-ої Запорізької стрілецької дивізії, мав статті 
полк. І. Дубового в числах 6-8 журналу, виданих у Вадовицях (три перші 
числа були видані, 1920 року в Пикуличах).
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вати. Все ж  таки, не думаємо, щоб було потрібним подавати описки 
цих матеріялів. На жаль, і таборові видання є тепер бібліографічною 
рідкістю. Перед II Світовою війною, таборові видання зберігалися 
в Бібліотеці НТШ у Львові, в Бібліотеці ім. Симона Петлюри в Парижі 
і в Музею Визвольної Боротьби в Празі. Бібліотеку ім. Симона Пет
люри вивезли з П арижу гітлерівські окупанти і за нею слід пропав.
Із Музею Визвольної Боротьби України в Празі московсько-больше- 
вицькі «визволителі» вивезли всі архівні матеріяли до Москви, пере
даючи лише частину книжкового фонду до Слов’янської Бібліотеки 
в Празі. Таким чином, єдиним місцем, де ще можуть зберігатися табо
рові видання Армії УНР, є Бібліотека НТШ у Львові, тепер бібліотека 
ф іліялу АН УССР. Чи таборові видання збереглися в Українському 
Воєнно-Історичному Інституті в Торонто, майно якого представляло 
уцілілі реш тки архіву Українського Воєнно-іїсторичного товариства 
у Варшаві, а тепер передано Відділові Української вільної академії 
наук (УВАН) у  Вінніпеґу, про те мені невідомо.

А можна шкодувати, що таборові видання тепер недоступні. Хоч 
деякі таборові видання виходили невеликим накладом, до 60 примір
ників, друкувались на машинках до писання, шапірографах, цикло- 
стилях і рідко на друкарських машинах (тоді їхній наклад доходив 
до 2 000 примірників), вони були дуж е характеристичним джерелом 
для пізнання не лиш е ж иття вояків за дротами таборів, але й важ ли
вим джерелом для вивчення фактів з історії визвольної війни. Зов
нішній бік таборових видань був дуже гарний, більшість з них була 
ілюстрована і то артистично. А в тексті скрізь чорною ниткою прохо
див ж аль вояцтва з приводу «щербатої долі» української армії і мно
жилися цікаві, повні щирости описи воєнних подій, епізоди з різних 
воєнних походів, статті натооані з талантом, добре продумані й високо 
патріотичні. Ні, таки дуж е погано сталося, що через нашу власну нед
балість український воєнний історик не має доступу до цих видань, 
що їх  легко можна було здепонувати за океаном у бібліотеці, що є 
власне центром таких видань — у Гуверівіській бібліотеці при Стен- 
фордському університеті.

Для пам’ятки про таборові видання подаю зведення тих видань, 
про як і мені відомо, що вони містили воєнно-історичні матеріяли. Поми
наю видання чисто літературні чи гумористичні, яких було дуж е ба
гато («Зірниця», «Окріп», «Характерник», «Комар», «Сич», «За Дро
том», «Аванс», «Жало», «Будяк», «Гримас»), а теж  і політичні. Засте
рігаюсь, що моє зведення неповне як  щодо кількости позицій, так і 
щодо інформації про них. Було б добре, якщо б читачі моєї статті 
могли доповнити подані мною інформації.14

14 В 1921 році, віденський журнал «Воля» (ч. 9-10 за вересень 1921 р.) 
подав був список 18 таборових видань. Більшу кількість їх  подав був 
Прижмуренко в львівському «Літописі Червоної Калини». Див. Прижму- 
ренко, «Таборові видання», ЛЧК 1930, ч. 5, стор. 10-11; той сам: «Видання 
по таборах інтернованих вояків УНР», ЛЧК 1930, ч. 11, стор. 23-24, ч. 12, 
стор. 24, 1931, ч. 1, стор. 23-24.



80 ЛЕВ Ш А Н К О В С Ь К И Й

У .поданому тут зведенні містимо 11 періодичних таборових видань, 
ЩО друкували воєнно-історичні матеріяли. Про журналики й видання, 
які мали військовий характер, ми вже сказали в попередніх нотках.

Табл.1
Таборові видання Армії УНР

Ч. п Назва Місце
видання

Роки
видання

Вийшло
чисел Редактор

1 «Вісник 3-го інж. куреня» Каліш 1920 2
2 «Залізний стрілець» К аліш 1920-1922 63 Ів. Зубенко
3 «Запорожець» Пикуличі

Вадовиці
1920 8

4 «Запорожська думка» Вадовиці
Стшалкоіво

1921-1923 33 Колеґія

5 «За Україну» К аліш
Александрів

1920 7

6 «На хвилях життя» Пйотркув 1920 2 О. Козловський
7 «Наша зоря» Ланцут 

Стіна лково 
Каліш

1921 73 В. Сім’янців

8 «Нове життя» Александрів
Щипіорно

1921-1922 103 М. Битинський

9 «Око» Каліш 1920-1921 23
10 «Український стрілець» Бердичів

Київ
Александрів

1920-1921 3 І. Липовецький

11 «Український Сурмач» Каліш
Щипіорно

1920-1923 53

На цей самий чаїс (1921—1923:)- коли появлялися таборові видання, 
припадає теж  публікація перш их збірників воєнноністоричних мате
ріялів,15 а теж  публікація першої короткої воєнної історії однієї з ди-

15 і. «До зброї», Київ—Львів, 1921; 2. «На руїн ах», Каліш 1922; 3. «Спо
гади», ч. 1, Каліш 1921, 46 стор., ч. 2, Каліш 1922, стор. 52 +  3, ред. Ів. Зу-  
бенко; 4. «Наші лицарі й мученики», ч. 1, Каліш 1921, ч. 2, Каліш 1922, 
ред. Ів. Зубенюо. У збірнику «До зброї» поміщено першоджерельну статтю 
сот-н. М. Падалки, «Виступ .Полуботківців 4-6 липня (ст.ст.) 1917 р. в м. 
Києві на фоні політичної ситуації цього часу», стор. 58-74 (була теж окрема 
відбитка). У збірнику «На руїнах» вміщено, головно, матеріяли II Зимового 
Походу 1921 р.
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віізій Армії УНР.16 І про ці видання можна сказати, що вони е тепер 
бібліографічною рідкістю, отже важ ко доступні читачеві.

III

Звичайно, розвиток української воєнно-історичної науки не міг 
залишитися на таборову рівні, а, зрештою, й таборам (інтернованих 
вояків Армії УНР у Польщі швидко прийшов кінець. Для того, щоб 
організувати воєнно-історичну працю на ширших основах у Каліш і 
в 1923 році покликано до ж иття Воєнно-наукове видавництво, яке по
чало видавати «воєнно-літературний» ж урнал «Табор». Пізніше видав
ництво і журнал перенесено до Варшави і з того часу «Табор» появ
лявся вже реґулярно, в деяких роках навіть 4 рази на рік. Від 1923 
до 1939 року появилося було 37 (мені відомих) чисел «Табору», чудово 
редаґованого колишнім Генералквартирмейством Генерального Ш та
бу Армії УНР, генштабу ген. хор. Віктором Кущем (1878—1942).

Ген. Кущ  згуртував у «Таборі» найкращ их фахівців, якими диспо
нувала військова еміграція УНР. У ж урналі співпрацювали ген. полк.
С. Дельвіґ, визначний спеціяліст гарматної справи, генерали генераль
ного штабу ген. хор. В. Кущ, ген. хор. В. Сальський, ген. хор. М. К а
пустянський, ген. пор. П. Єрошевич, військовий педагог ген. хор. 
В. Сигарів, ген. хор. П. Ш андрук, який кінчав польську школу дипло
мованих старшин (генштабу) і давав статейки на українські воієнно- 
історичні теми для польських енциклопедій. Співпрацівниками «Табо
ру» були генштабісти полк. В. Савченко, полк. Б . Сулківський, пполк. 
В. Колосоївський, історик української фльоти кап. лейт. Св. Ш рамченко, 
а теж  низка старшин з відомими прізвищами в українській воєнно- 
і)сторичній літературі: пполк. М. Янчевський, пполк. В. Євтимович, 
сотн. (пізн. пполк.), Т. Омельченко, сотн. Ю. Науменко, сотн. І. Барил- 
ло, ісотн. О. Ш пілінський та інш. У цьому гурті особливу увагу при
вертає постать сотн. О. ПІпілінського, що іпиісав теж  під псевдонімом
— О. Переяславський. В умовах еміґрації він зумів вирости на пов
ноцінного українського воєнного історика. До цієї цікавої постаті ми 
ще повернемося.

Ввесь матеріял, включений у 37 чисел «Табору», складається з та
ких п ’яти головних груп: 1. Воєнна теорія, 2. Воєнна історія, 3. Полі
тика й ідеологія, 4. Військова хроніка, 5. Бібліографія. Найкраще були 
заступлені в ж урналі дві перші групи, цілком слабо — бібліографія, 
полеміка, рецензії. Від 1933 р. ж урнал у  своєму підзаголовку змінив 
назву з воєнно-літературного на воєнно-науковий і з цього часу пере
став був друкувати мемуари й нариси з історії визвольної війни. Та
кий матеріял призначався до ж урналу «За Державність», який теж  
появлявся у  Варшаві. Все ж  таки статті О. ПІпілінського (О. Перея?с-

16 Полк. Г. Чижевський: «Коротка історія 3-ої Залізної дивізії. 1919—
1. VI. —1922». Каліш 1922, стор. 56. Вид. Культ, освітнього відділу 3-ої За
лізної стрілецької дивізії.
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лавського), які значно виходили поза літописні рамки й синтетично 
насвітлювали різні епохи української воєнної історії, далі появля
лись у «Таборі».

У воєнно-історичному відділі «Табору» зустрічаємо низку статтей, 
що мають джерельну воєнно-історичну вартість. Стаття ген. В. Кущ а 
«За визволення» є конспектом воєнної історії Армії УНР. Разом зі 
статтею Б. Монкевича «Піоніри українського війська» вона творить 
одну цілість. 17 Із підзаголовка статті ген. В. Кущ а довідуємося, що 
ця стаття була приготована з приводу 10-ої річниці відродження Армії 
УНР. Річниця, як  слід догадуватися, була відсвяткована в присутності 
представників кол. польських союзників і тому про боротьбу УГА 
з поляками від 1. XI. 1918 до 16. VII. 1919 р. немає ні слова. Про УГА 
згадується щойно при обговоренні походу на Київ у липні-серпні 1919 
року. Багато місця у цій статті присвячено операціям проти больше- 
виків у 1920 році.

Далі, в хронологічній черзі йдуть статті генштабу полк. Б. Сулків- 
ського, генштабу ген. пор. П. Єрошевича, шюлк. А. Марущенка-чБогда- 
нівського, сотн. О. Шпілінського, шюлк. В. Проходи, генштабу полк. 
В. Савченка, ген. хор. Пі. ПІандрука й ін. У статті полк. Б. Сулків- 
ського «З історії формування II Січового Запорізького корпусу»18 роз
повідається про українізацію в 1917 році VI армійського корпусу ро
сійської армії, що став власне II українським корпусом. Цей корпус 
українізовано ще перед наступом Керенського влітку 1917 році, в яко
му українські дивізії цього корпусу відіграли були головну ролю.

Стаття ген. Петра Єрошевича «Спогади з часів гетьм. Павла Ско
ропадського на Україні і повстання народу українського проти влади 
гетьмана та німців-окупантів»19 розповідає про працю автора на посту 
командувача II Подільського корпусу за гетьманату й перехід цього 
корпусу на бік повстання проти гетьмана. Автор цієї статті, кол„ ко
мандир 12 пішої російської дивізії, а потім XI українізованого кор
пусу російської армії, був одним із відомих бойових генералів росій
ської армії.

У статті сотн. Олександра Ш пілінського «Замітки до історії 3-го 
пішого полку»20 маємо історію 3-го пішого полку ім. Северина Нали
вайка, доведену до його розкладу під час першої війни проти москов

і? Генштабу ген.-хор. В. Кущ: «За визволення» (Реферат на день 10-ої 
річниці відродження Армії УНР), «Табор», Каліш 1927, ч. З, стор. 23-28; 
Сотн. Б. Монкевич, «Піонери українського війська», там же, Каліш 1927,
ч. 4, стор. 9-18.

18 Генштабу полк. Борис Сулківський: «З’ історії формування II Січо- t 
вого Запорізького корпусу», «Табор», Каліш 1927, ч. 4, стор. 71-86.

19 Генштабу ген.-пор. Петро Єрошевич: «Спогади з часів гетьм. Павла 
Скоропадського на Україні і повстання народу українського проти влади 
гетьмана та німців-окупантів», «Табор», Каліш 1928, ч. 9, стор. 57-80, ч. 10, 
стор. 75-83.

20 Сотн. Олександер Шпілінський: «Замітки до історії 3-го пішого пол
ку», «Табор», Варшава 1929, ч. 12, стор. 54-69.
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ських большевиків на переломі 1917—1918 років. Цей полк був орга
нізований у  окладі 1-ої Сердюцької дивізії в Києві. Тому розкладу 
сердюцьких дивізій у Києві порушує теж  пполк. А. М арущенко-Бог- 
днівський у  двох своїх статтях у «Таборі». 21

Далі, в хронологічній черзі маємо дуже ґрунтовну розвідку .пполк.
В. Проходи «Записки ідо історії Сірих або Сірожупанників»,22 яка 
подає історію Сірої дивізії Армії УНР. У «Таборі», в цій розвідці, істо
рія Сірих «починається від травня 1919 року. Початок цієї розвідки 
був надрукований у ж урналі «За Державність».23 У «Таборі» була ще 
одна) стаття пполк. В. Проходи, що стосується історії Сірих: «Сірожу- 
панники в повстанні проти уряду гетьмана Скоропадського».24

С таття полк. В. Савченка «Втрачені можливості для перемоги в 
листопаді 1920 року»25 є спекулятивним розглядом деяких можливо
стей, що їх Армія УНР могла мати в листопаді 1920 року. Знов ж е 
ген. хор. Павло Ш андрук подав дуже фаховий опис «Боїв 3-ої Залізної 
стрілецької дивізії під >с. Сидоровом над Збручем 19-26 липня 
1920 року».26

IV
Великим поштовхом для розвитку української воєнно-історичної 

науки було заснування, 1925 року, в К аліш і Українського воєнно-істо
ричного товариства, що його душею був ген. хор. Михайло Садовський 
(1887—1967), постійний заступник голови. В 1925—1939 роках УВІТ 
проробило розмірно велику працю, що її, насамперед, унаочнюють 
збірники УВІТ — «За Державність». Ці збірники почали появлятися 
в 1929 році розміром пересічно 240 сторінок друку великої вісімки, 
з численними ілюстраціями на крейдяному папері. Від 1929 до 1939 
року появилося 9 збірників «За Державність», а цілий наклад надру
кованого 10-го збірника забрали з переплетні Наукового товариства ім. 
Ш евченка у Львові московсько-большевицькі окупанти в перших днях 
інвазії в 1939 році.27

21 Пполк. А. Марущенко-Богданівський: «Занапастили Божий рай»,
«Табор», Каліш 1928, ч. 9, стор. 101-113; «Штурм арсеналу», «Табор», Вар
шава 1927, ч. 5, стор. 20-23.

22 Пполк. Василь Прохода: «Записки до історії Сірих або Сірожупан
ників», «Табор», Варшава 1927, ч. 5, стор. 47-62, ч. 6, стор. 22-45, ч. 7, стор. 
43-53, ч. 8, стор. 53-69, ч. 14, стор. 98-110.

23 Пполк. Василь Прохода: «Записки до історії Сірих „сірожупанни
ків”», «За Державність», Каліш 1929, зб. І, стор. 75-128.

24 Пполк. Василь Дрохода: «Сірожупанники в повстанні проти уряду 
гетьмана Скоропадського», «Табор», Каліш 1928, ч. 9, стор. 90-95.

25 Генштабу полк. Володимир Савченко: «Втрачені можливості для пе
ремоги в листопаді 1920 року», «Табор», Каліш 1924, ч. 2, стор. 99-131.

26 Ген.-хор. Павло Шандрук: «Бої 3-ої Залізної дивізії під с. Сидо
ровим над Збручем 19-26 липня 1920 року», «Табор», Каліш 1923, ч. 1, стор. 
94-111.

27 Збірник «За Державність» появлялися в такій черзі: І. Каліш, 1929,
II — Каліш 1930, III — Каліш 1933, IV — Каліш 1934, V — Варшава—
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Крім своєї видавничої діяльности, УВІТ вело ж ваву науково-орга- 
нізаційну працю. Воно заініцікхвало цілу низку досліджень з історії 
визвольної війни, доручало членам різні теми для дослідження й опра
цювання, провадило опитування серед уча/аників визвольної війни 
для вияснення різних воєнно-історичних проблем, збирало архівні ма
теріяли і .пам’ятки визвольної війни, заохочувало своїх членів і взага
лі старшин і вояків писати спогади про свою участь у визвольній 
війні. Таким шляхом УВІТ призбирало чимало різного матеріалу, 
який, на жаль, разом з архівами УВІТ, в більшій частині, пропав під 
час наступу московсько-большевицьких армій у січні 1945 року.28

В збірниках «За Державність», на 2Д60 сторінках друку, поміщено 
велику кількість цінних воєнно-історичних матеріялів, що насвітлю- 
вали історію визвольної війни 1917—1920 pp., а також і давніші пері
оди української воєнної історії в статтях сотн. О. Шпілінського, ген
штабу ген. хор. В. Дашкевича-Горбацького, д-ра М. Антоновича, д-ра 
Б. Крупницького та ін.29 З  матеріялів, що насвітлюють історію виз
вольної війни, слід на перше місце поставити аналітичні дослідження

Львів 1935, VI — Варшава 1936, VII — Варшава 1937, IX — Варшава 1938. 
X збірник мав появитися в 1939 році. Автор цього нарису припадково був 
у переплели НТШ дня 25 вересня 1939 року і бачив там сотні неоправ- 
лених примірників журналу «За Державність» ч. 10. Він навіть узяв два 
примірники цього журналу, але пізніше не вдалося їх  зберегти. Кілька го
дин пізніше до переплетні прийшли большевики й забрали ввесь наклад 
збірника. Можливо, що десь в таємних бібліотечних фондах може збе
рігатися, в СССР, це число збірника. У дальших нотках, назву збірника 
«За Державність» подаємо скорочено: ЗД, або пропускаємо назву цілком, 
подаючи лише число збірника римськими цифрами.

28 в. першій частині цієї праці (стор. 73) я подав, що ЗО скринь з май
ном Українського Воєнно-історичного товариства у Варшаві вивезено з 
Варшави, але скрині ці доїхали тільки до Лодзі, де їх  наздігнали больше
вики під час своего наступу в січні 1945 року. У зв’язку з цією інформа
цією я отримав листа від інж. Лева Биковського з Денверу, в якому він 
спростовує, що скринь було тільки 10-12 і подає, що майно УВІТ під час 
варшавського повстання переховувалось у Публічній Бібліотеці у Вар
шаві. В жовтні 1944 року ген. Садовський вивіз збірки УВІТ до Ласку 
під Лодзею, де жив тоді през. А. М. Лівицький з родиною й оточенням. 
Коли в січні 1945 року большевики почали свій наступ, збірки УВІТ за
лишилися в Ласку, про що інж. Лев Биковський згадує теж у своїй бро
шурі «Ваймарські часи», Денвер 1970, стор. 10. Докладніше про причини 
залишення збірок УВІТ у Ласку інж. Лев Биковський написав у брошурі 
«Від Варшави до Сендзєйовиць», яка появиться ще до кінця 1971 року.

29 До цієї групи належать насамперед статті сотн. О. Шпілінського — 
О. Переяславського, а саме: Сотн О. Шпилинський (так!), «Армія в пер
спективі історії нації (минулого і  майбутнього)», II, стор. 97-119. Це дуж е  
амбітна спроба знайти єдину схему української воєнної історії. Далі: Сотн: 
О. Переяславський, «Лоїв. Бій Української Кінної Армії під м. Лоєвим 31 
липня 1649 року в команді Наказного Гетьмана України Михайла Кри- 
чевського», IV, стор. 73-144; у ,  стор. 62-75. Ця знаменита воєнно-історична 
студія вийшла теж  окремою відбиткою у «Бібліотеці УВІТ», ч. 2. Інші
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окремих кампаній та операцій української армії, написані україн
ськими генералами й вищими старшинами. У групі цій маємо праці 
ген. полк. М. Омеляновича-Піавленка, генштабу ген. хор. Марка Б ез- 
ручка, генштабу ген. хор. Олександра Удовиченка, ген. хор. А. Пу- 
зицького, генштабу полк. В. Савченка, полк. (пізн. ген.-хор.) Михайла 
Крата, сотн. (пізн. пполк. Тимоша Омельченка, ген. хор. Павла Ш ан- 
друка.30 Слід зазначити, що третій збірник «За Державність» присвя
чено в значній частині річниці II Зимового походу в 1921 році. У цьому 
збірнику, тематику цього походу порушено в статтях сотн. О. Шпі- 
лінського, сотн. П. Ващенка, пполк. М. Чижевського, пполк. І. Рембо- 
ловича, інж. В. Яновєького, полк. С. Чорного, пор. Д. Зоренка і ген. 
хор. фльоти В. Савченка-Більського. У Збірнику надруковано теж  
реєстр 359 старшин і вояків, розстріляних большевиками в Базарі.31

статті цієї групи такі: 1. Генштабу ген.-хор. В.. Дашкевич-Горбацький, 
«Про походження Остапа Дашковича» (3 нагоди 400 роковин з дня смерти),
V, стор. 197-201; 2. Д-р Богдан Крупіницький, «Пилип Орлик на Правобе
режній Україні в 1711 р.», IV, стор. 172-189; 3. Д-р М. Антонович, «Козаць
ке військо в Смоленській війні», VII, стор. 102-151 і 4. його ж, «Козацький 
похід Язловецького 1594 р.», VIII, стор. 140-141.

30 у  цій групі маємо такі статті: 1. Ген. Михайло Омелянович-Павленко:
«Зимовий похід», І, стор. 9-52, II, стор. 9-46, III, стор. 9-54, IV, стор. 9-72. 
Відбитка: Ген. М. Омеляноівич-Павленко: «Зимовий похід», Каліш 1934,
УВІТ, стор. (3) +  191 +  1, 6 вкладних листів з ілюстраціями та схемами. 
Бібліотека УВІТ ч. 3. 2. Генштабу ген.-хор. Марко Безручко, «Січові Стріль
ці в боротьбі за державність», II, стор. 47-72, III, 55-108. Відбитка: Ген. 
Марко Безручко: «Січові Стрільці в боротьбі за державність», Каліш 1932, 
УВІТ, стор. 82 з 12 схемами. Бібліотека УВІТ ч. 1. Відгуки на працю ген. 
Безручка на «сторінці виправлень»: К. Смовського, II, стор. 272-273; сотн. 
О. Думина, IV, стор. 267-269, полк. А. Кмети, IV, 270. 3. Генштабу ген.- 
хор. Олександер Удовиченко, «Від Дністра по лінії перемир’я і відворот 
за Збруч», V, 76-123, VI, стор. 77-109, VII, стор. 152-164. Відгук на цю стат
тю сотн. Ю, Науменка, V, стор. 275-276. Інша стаття ген. Удовиченка: «Фор
сування Дністра під Городницею», IV, стор. 190-200; 4. Ген.-хор. Антін Пу- 
зицький: «Бої Сірих за Коростень», II, стор. 73-96; відгук на неї полк. С. 
Чорного, III, стор. 273-275; інша стаття ген. Пузицького: «Боротьба за до
ступ до Києва», V, стор. 9-61. VI, стор 13-76, VII, стор. 9-56. 5. Генштабу 
полк. В. Савченко: «Нарис боротьби війська УНР на Лівобережжі напри
кінці 1918 та початку 1919 року», V, стор. 155-185, VI, стор. 119-154; 6. Полк. 
Михайло Крат: «Вапнярська операція». VIII, стор. 66-80; 7. Пполк. Тиміш 
Омельченко: «Від Кременчука до Бірзули», І, стор. 179-183; 8. Ген.-хор. 
Паівло Шандрук: «Українська армія в боротьбі з Московщиною (18 жовтня
— 21 листопада 1920 p.), IV, стор. 201-236 (ця стаття є фаховим оглядом 
операцій Армії УНР в час між 18 жовтня і 21 листопада 1921 року).

31 Зміст частини III збірника «За Державність», присвяченого II Зимо
вому походові: 1. Сотн. О. Шпілінський, «Базар» (1921—1931), стор. 109-134;
2. Сотн. П. Ващенко, «До рейду 1921 р.», стор. 135-139; 3. Пполк. М. Чижев- 
ський, «15 діб на окупованій Москвою Україні», стор. 140-155; Пполк. І. 
Ремболович: «Рейд 1921 р.», стор. 156-171; 5. Інж. В. Яновський: «За Україну, 
за її долю», стор. 172-191; 6. Полк. С. Чорний, «Сторінка з 2-го Зимового 
походу», стор. 195-205; 7. Пор. Д. Зоренко: «На партизанці», стор. 206-225;
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До другої групи матеріялів, що насвітлюють історію визвольної 
війни, слід зарахувати доволі численні матеріяли, що подають історію 
українського руху в російській армії 1917 року й спричинену цим ру
хом українізацію різних частин російської армії. УВІТ досліджувало 
цю тему, а брак документальних даних до неї (документи, що ілю
струють цей цікавий (Процес майже повністю залишилися в централь
них московських архівах)32 вирішило заступити опитуванням старшин 
і вояків, котрі брали участь у  цьому (процесі. З рамени УВІТ опиту
ванням старшин і вояків про участь в українізаційному процесі в ро
сійській армії переводив полк. В. Савченко, який склав відповідний 
запитник і розіслав його для виповнення різним старшинам і воякам, 
одночасно заохочуючи їх до писання докладніших спогадів. Старшини 
і вояки Армії УНР жваво відгукнулися на цю акцію УВІТ і надіслали 
відповіді на заиитники. У висліді в 1938 році цей архівний фонд в ар
хівах УВІТ мав понад 1,200 справ, розміру понад 10,000 сторінок. На 
ж аль, фонд цей проіпаїв у роки II Світової війни разом із більшістю 
архівів УВІТ, а з нього залишилося практично лише те, що надруко
вано в збірниках «За Державність». У цій групі маємо праці самого 
полк. В. Савченко, а теж  матеріяли генерала-лікаря Д-ра М. Галина, 
ген. П. врошевича, .пполк. М. Янчевського, сотн. П. Дроценка, хор. 
Ів< Гнойового, сотн. В. Корнієва, пполк. В. КедроіЕІського, сотн. Ю. На- 
уменка, сотн. О. Калюжного і Хведора Сумневича.33

8. Ген.-хор. фльоти В. Савченко-Більський: «Старший ляйтенант М. Бі- 
линський» (посмертна згадка про українського морського міністра, що зги
нув під Базаром), стор. 226-229; 9. Реестр 359 розстріляних у Базарі, стор. 
230-233.

22 Большевики чекали 50 років, щоб проголосити деякі дані власних 
архівів про українізацію частин російської армії в 1917 році. Зробили це 
щойно в 1967 році в статті А. Г. Ткачука, «Крах спроб Центральної Ради 
використати українські військові формування в 1917 році», «Український  
історичний ж урнал», Київ 1967, ч. 8, стор. 75-84. У цій статті Ткачук по
дає цікаві дані з документів, нараховує 390,000 старшин і вояків в укра
їнських формуваннях, показує процес цих формувань, але робить непра
вильні висновки про «крах» спроб Центральної Ради використати ці фор
мування. Він нічого не каже про ті кола Центральної Ради, які боялися 
використовувати українські військові формування в 1917 році.

33 у  цій групі маємо такі статті: І. Генштабу полк. В. Савченко: «Спо
гади про український рух у XII рос. армії в 1917 році», І, стор. 53-64; він 
же: «Український рух у російських частинах у 1917 та 1918 pp.», IV, стор. 
145-160; він же: «Український рух у IX російській армії, VIII, стор. 81-85;
2. Ген.-хор.-лікар, д-р М. Галин: «Спостереження військового лікаря з часу 
великої війни і революції», IV, стор. 237-266, V, стор. 227-242, VI, стор. 162- 
188, VII, стор. 181-212; 3. Пполк. Микола Янчевський: «Із спогадів — 1 бе
резень 1917 року — Фундул Молдава-Кімполунґ; серпень-грудень 1917 р. 
Борисоглібське-Одеса», II, стор. 137-150; 4. Ген.-пор. Петро Єрошевич: «З 
боротьби українського народу за свою незалежність», VIII, стор. 9-65, IX, 
стор. 18-59; 5. Сотн. Петро Проценко: «Українізація на Північному фронті 
російської армії», VI, стор. 229-233; 6. Сотн. В. Корніїв: «Спогади про укра
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Третю гру,пу воєнно-історичних матеріялів у збірниках «За Дер
жавність» становлять матеріяли про різні частини Армії УНР і про 
бої, зведені цими частинами. До цієї групи зараховуємо першодже- 
рельний матеріал сотн. А. Гончаренка про Крутянський бій.34 До ін
ших матеріялів цієї групи зараховуємо спогади полк. (пізн. ген, хор.) 
Ол. Вишнівського, іполк. К. Смовського, полк. Гната Порохівського, 
сотн. С. Левченка, п-полк. А. Моругценка-Богданівського, хор. І. Вин
ника і сотн. Ю. Науменка.35 Серед цих матеріялів увагу звертає повна 
іЬгорія 1-іго кінного Лубенського ім. Максима Залізняка полку, напи
сана кол. адьютантом полку, пполк. А; Марущенком-Богданівським на 
підставі полкового щоденника. До цієї групи зараховуємо теж  статті 
історика української фльоти кап. лейт. Святослава Ш рамченка.36

Четверту групу матеріялів збірників «За Державність» творять 
особисті єпогади різних осіб з часу визвольної війни. У цій групі маємо 
спогади полк. Д. Антончука, сотн. М. Бутовича, Ів. Велівченка, Якова 
Водяного (спогади Веліівченка й Водяного стосуються історії Вільного 
Козацтва), Ілька Гаврилюка, сотн. О. Думина, К. Коваль-Медвецької, 
Ф. Корольчук, ісотн. С. Левченко, Ю рія Липи, сотн. Є. Філоненка (про

їнізацію 36-го пішого Орловського полку в 1917 році», І, стор. 65-74; 7. Хор. 
Ів. Гнойовий: «З українського руху Січеслаовської залоги в 1917 році», 
VI, стор. 110-118; 8. Пполк. В. Кедровський, «Перше засідання другого 
Всеукраїнського військового генерального комітету», І, стор. 129-134; 9. 
Сотн. Юрій Науменко: «На переломі» (причинки до історії українізації в 
кол. рос. армії), V, стор. 186-196; 10. Сотн. О. Калюжний: «Із Саранська 
до Херсона» (До українізації 753-сго пішого Вінницького полку), IX, стор. 
171-178; 11. Хведір Сумневич, «Дещо з українського руху в 412 Київській 
пішій дружині, або де саме започатковано український рух на Рівенщині», 
VI, стор. 189-192.

34 Сотн. А. Гончаренко: «Бій під Крутами», IX, стор. 145-152.
35 у  цій групі маємо такі статті: 1. Полк. Олександер Вишнівський: 

«Вапнярка» (зі спогадів командира Синього полку), IV, стор. 161-171; він же: 
«До історії „Синіх” і „Залізних”», VII, стор. 68-101; 2. Полк. Кость Смов- 
ський: «Гайдамацький Кіш Слобідської України та його артилерія в 1917—
1918 pp.», V, стор. 137-157; він же: «Окремий Чорноморський Кіш», VIII, 
стор. 99-118; Полк. Гнат Порохівський: «Матеріяли до історії 2-ої Куле
метної бриґади», І, стор. 146-178; 4. Сотн. С. Левченко: «Інструкторська 
школа старшин», VIII, стор. 119-139: він ж е: «8-й Катеринославський кор- 
кус», IX, стор. 60-75. Семен Левченко є теж автором повісти, з визволь
ної війни п. н. «За волю і Державу» (Лондон—Дарбі, 1966, 434 стор.), в 
якій змальовано чимало історичних подій і виведено історичні постаті;
5. Пполк. А. Марущенко-Богданівський, дипл. інженер: «Матеріяли до 
історії 1-го кінного Лубенського ім. Максима Залізняка полку», V, стор. 
209-226, VI, стор. 193-228, VII, стор. 213-225, VIII, стор. 177-214, IX, стор.
206-225; 6. Хор. Ів. Винник: «Бої Житомирської пішої юнацької школи», 
IX, стор. 164-170; 7. Сотн. Юрій Науменко: «Моя служба в 5-ій Херсон
ській стрілецькій дивізії, VII, стор. 165-180.

36 Кап. лейт. Святослав Шрамченко: «Піднесення українського прапо
ру в Чорноморській фльоті», II, стор. 120-124; він же: «Закон про держав
ну українську фльоту та його виконавців», V, стор. 124-136.



88 ЛЕВ Ш А Н К О В С Ь К И И

волинських повстанців в 1920—1924 роках), полк. В. Чабанівського та 
полк. Мусія Ященка.37

До статтей, що їх  важко приділити до якоїсь групи, слід зараху
вати статтю генштабу ген. хор. В. Сальського про Симона Петлюру 
в Ю-ту річницю його смерти,38 статтю Ю рія Киркиченка про укра
їнське військове судівництво39 і спогади лікаря д-ра В. Наливайка про 
санітарно-медичну службу в українській армії.40

Сторінка виправлень у  третьому, четвертому і п ’ятому збірниках 
містила відгуки читачів та поміщені в збірниках матеріяли. Такі вип
равлення дали генштабу ген. хор. В. Петрів, полк. К. Смовський, полк.
С. Чорний, сотн. Осип Думин, полк. Архип Кмета, інж. М. Скидан, 
сотн. Ю. Науменко, сотн. Михайло Шило.

У збірниках «За Державність» друкувалися матеріяли до бібліо- 
графічнго показника про Українських Січових Стрільців авторства 
Петра Зленка. Це автор дав теж  фахову бібліографію проць про І Зи
мовий Похід, надруковану у виданні, що появилося 1935 року.41 Одна
че, рецензійний відділ у збірниках був цілком слабий 42

Наш огляд розвитку української воєнної історіографії в Польщі, 
на який склалася невісипуща праця військової еміґрації УНР, закін
чуємо посиланням на два цінні археографічні видання, що появилиюя

37 з  групи спогадів подаємо такі: 1. Сотн. М. Бутович: «Зі споминів 
Сірожупанника», IX, стор. 9-17; Ів. Велівченко: «Вільне Козацтво на охо
роні залізниці Корсунь—Біла Церква», IX, стор. 179-205; 3. Сотн. Осип Ду
мин: «5-та Херсонська стрілецька дивізія та її перехід на Закарпаття в 
серпні 1920 р.», IX, стор. 76-91; 4. Юрій Липа: «Одеська Січ», V, стор.
207-208; 5. Сотн. Є. Філоненко: «Волинські повстанці в кривавих днях 
1920—1924 років», VIII, стор. 215-235; 6. Генштабу полк. В. Чабанівський: 
«Вступ українського війська до Києва 31 серпня 1919 року», VIII, стор. 
152-153 (описує інцидент з рос. прапором на Міській Думі); 7. Пполк, Му- 
сій Ященко: «Що то було?», II, стор. 125-147 (відповідь генштабу ген.-хор. 
Всеволода Петрова: III, стор. 269-271.

38 Генштабу ген.-хор. Володимир Сальський: «Вождь з ласки Божої, 
Вождь-Мученик та його заповіт», VI, стор. 9-12.

39 Юрій Киркиченко: «До історії українського військового судівництва»,
VI, істор. 67-76.

40 Д-р В. Наливайко: «Спомини лікаря з української війни 1918—1920 
pp.», IX, стор. 92-144.

41 Бібліографічні праці Петра Зленка: 1. «Українські Січові Стрільці 
(Матеріяли для бібліографічного покажчика)», V, стор. 243-273; VI, стор. 
238-253, VII, стор. 231-245; 2. «Зимовий похід». Матеріяли для бібліографіч
ного показника. Прага 1935 (відбитка з «Гуртуймося», 1935, I (XIII). Пере
друковано теж у книзі «Зимовий похід», Прага 1940, стор. 47-50.

42 Суттю, в збірниках надруковано лише одну рецензію П. Сулятиць- 
кого на .книгу ген. Врангеля «Белое дело». Див. І, стор. 184-199, II, 184-196. 
Див. теж  його ж  «Московська преса про українську справу за часів Добр- 
армії», VII, стор. 226-228. Памфлетний еляборат майбутнього зміновіховця 
Гліба Лазаревського на «Ілюстровану історію України в 1917—1923 рр.» 
проф. Дмитра Дорошенка не заслуговує на увагу і не повинен був бути 
надрукованим у поважному журналі.
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в історичній серії Українського Наукового Інституту у Варшаві. Цей 
Інститут постав у 1930 році й існував як установа польського міні
стерства освіти й віровизнань. Директором цього Інституту був проф. 
Олександер Лотоцький, а секретарем — проф. Роман Смаль-Стоцький.

Археографічними цими виданнями були книга Олександра До- 
ценкапро Зимовий Похід (6. XII. 1919—6. V. 1920)43 і книга оперативних 
документів Ш табу Армії УНР про українсько^московську війну в 1920 
році.44 Обидві ці цінні книги, що подавали оперативну документацію 
до останнього року визвольної війни, перевидано в СІЛА заходами 
Орденської Ради Залізного Хреста Армії УНР під проводом сл. пам. 
ген. полк. Ол. Загродського 45 Книга полк Ол. Доценка подає докумен
ти на 240 сторінках, до яких упорядник написав вступ, що має 152 сто
рінки, нумеровані римськими цифрами. Книгу оперативних докумен
тів Ш табу Армії УНР до українсько-московської війни зредагував 
генштабу ген. хор. В. Сальський, а документи упорядкував ген. хор. 
П. Шандрук.

43 «Праці Українського Наукового Інституту». Том XIII. Серія істо
рична, книга 1: Олександер Доценко: «Зимовий похід (6. XI. 1919—6. 8. 
1920)». Варшава 1932, стор. CLII +  240, мала.

44 «Праці Українського Наукового Інституту». Том XV. Серія історична 
книга 2. «Українсько-московська війна 1920 року в документах». Ч. 1. Опе
ративні документи Штабу Армії УНР. З передмовою і під редакцією ген
штабу ген.-хор. В.. Сальського. Документи впорядкував ген. П. Шандрук. 
Варшава 1933, стор. III +  401, 10 схем.

45 Нью-Йорк: 1969 і 1970.



Лев Ш анковський

III. Українська воєнно-історична наука в періоді між двома війнами
(1921— 1939)

НАРИС УКРАЇНСЬКОЇ ВОЄННОЇ ІСТОРІОГРАФИ

V

Поза Польщею, в періоді між двома війнами, велике скупчення 
української військової еміграції було в Чехо-Словаччині. Початок її 
дали військові з'єднання Галицької армії, які в pp. 1919—1920 перей
шли були на територію ЧСР, де були роззброєні й інтерновані в та
борах. Отже, в Німецькому Яблонному (Дойч Ґабель) перебували до 
жовтня 1921 р. частини Галицької армії, які під час великої поль
ської травневої офензиви 1919 р. змушені були перейти на окуповане 
чехословацькою армією Закарпаття. Ці частини (1 Гірська бриґада, 
частини групи «Глибока» й «Крукевичі» 8-ої Самбірської бриґади) 
були роззброєні на наказ французького генерала Енока, тодішнього 
команданта чеської армії на Закарпатті, а ‘після використання їх у 
бою проти мадярських большевиків під Саторалія-Уйгелі, були пере
везені на Судети до містечка Німецьке Яблонне й приміщені в таборі. 
Тут частини ці сформувалися на воєнний лад і дістали назву «Укра
їнська бриґада в Німецькім Яблоннім». Бриґада ця нараховувала 80 
старшин і 5 000 підстаршин і вояків.

Першим командантом Української бриґади був підполк. Володи- 
слав Федорович, а другим командантом став полк. Антін Варивода. 
Начальником генштабу був майор генштабу Яромир Дяків. Другий 
табір створено було в Ліберці (Reićhenberg), де у вересні 1920 р. при
міщено «старшин і рядовиків групи ген. Кравса, що відділилась була 
від Армії УНР і перейшла на територію ЧСР. У цьому таборі перебу
вало понад 1 000 військовиків Галицької армії, в тому принаймні до 
300 старшин.

У жовтні 1921 p., всіх старшин і рядовиків Галицької армії переве
дено до табору в Йозефові, який проіснував до 1926 року. У оньому, 
в різні часи, перебувало до 400 старшин і 4 000 рядовиків Галицької 
армії. В Йозефові далі табір існував, як «Українська Бриґада». Ко- 
мандантами її були ген. Віктор Курманович, а після нього ген. Ар
нольд Вольф. Вояки зберігали в таборі свою військову організацію
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й військову дисципліну включаючи робітничі сотні, що їх формовано 
з інтернованого вояцтва й які працювали, під проводом своїх старшин, 
у різних містах ЧСР. У таборі й робітничих сотнях проваджено теж 
широко розпляновану культурно-освітню працю різного роду. Діяли 
різного роду середні й фахові школи й курси, доповнювано середню 
освіту, проваджено вишкіл для цілої низки «цивільних» фахів, які 
могли придатися вояцтву після звільнення їх у цивільному житті. 
В майбутньому, старшинством і вояцтвом Української бриґади в Йо- 
зефові значно поповнилися українські високі школи, що їх ство
рено в Чехо-Словаччині.

Все ж таки, значення осередку українського життя набрала Прага 
особливо в 1921 році, коли тут переселилася більшість українських 
емігрантів з Відня і коли в ЧСР організовано було українське високе 
шкільництво. Насамперед був до Праги перенесений з Відня Укра
їнський Вільний Університет (УВУ), а далі була в Подєбрадах засно
вана Українська Господарська Академія (УГА) і в Празі — Україн
ський високий педагогічний інститут ім. Драгоманова. Стипендії, що 
їх уряд ЧСР давав українським студентам, притягали багатьох з них 
до Праги, зокрема переїхало туди чимало старшин і вояків Армії УНР
з таборів інтернованих у Польщі й галичан з табору полонених у Ту- 
холі. Ці полонені старшини й вояки УГА утікали з  табору в Тухолі до 
поблизької Німеччини, а там далі вже старалися перейти й переїхати 
до Чехо-Словаччини. Наслідки цієї міграції українського страшинства 
й вояцтва були такі, що в першій половині двадцятих років до 2 000 
українських старшин і вояків з освітнім цензом стали студентами 
українських, чеських і німецьких високих шкіл у Чехо-Словаччині.

Таким чином, існування українських високих шкіл у Чехо-Сло- 
ваччині, прихильність уряду ЧАР до українських емігрантів, фінан
сова допомога їм для закінчення студій, були головною причиною 
скупчення української еміграції, в тому теж і української військової 
еміграції в Чехо-Словаччині. Це мало той наслідок, що в 1921—1939 
роках, Прага, поруч Львова, стала найважливішим культурним осе
редком українського життя поза межами УССР. У зв’язку з допливом 
великого чиста українських науковців і висококваліфікованих фахів
ців, постало в Празі чимало українських наукових, культурних і про
фесійних організацій, що провадили були доволі оживлену діяль
ність. До речі, умовини для розвитку української науки і культури 
в Чехо-Словаччині були дуже добрі: багата, культурна країна, чудові 
бібліотеки, матеріяльна забезпеченість еміграції, прияність автоном
ної української етнічної території, — все це повинно було стимулю
вати наукову працю української еміґрації, але в ділянці воєнно-істо- 
ричної науки, українська військова еміґрація в ЧСР не залишила нам 
нічого такого, що своїм значенням відповідало б археографічним збір
никам Українського Наукового Інституту у Варшаві, збірникам типу 
«Табор» і «За Державність», видаваних українським старшинством у  
Польщі, або монографічним працям типу «Історії українського вій
ська», що появились були у Львові. А варто нагадати, що власне в
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Празі існувала така установа, як Музей Визвольної Боротьби Укра
їни (МВБУ), в якому були зібрані прецінні матерія ли до історії укра
їнського війська й визвольної боротьби України в 1917—1920 pp. Серед 
них: уцілілі рештки військович архівів Армії УНР й УГА; архіви 
таборів полонених українщв у Німеччині й Австро-Угорщині, з яких 
вийшли такі частини, як синьожупанники, сірожупанники; архів Со
юзу Визволення України (СВУ); архіви таборів інтернованих у Поль
щі; архіви дипломатичних місій УНР; архіви й переписка різних 
державних діячів і дипломатів, а крім цього величезна бібліотека з 
рідкісними пресовими й книжковими виданнями з часу війни, табо
рові видання, військові статути й реґуляміни і багато подібного майна, 
що від самого початку існування МВБУ повинно було стати дхерелом 
наукової праці. Матеріяли ці аж просилися каталогізації, бібліогра
фічного опису, археографічного видання, аналітичного дослідження, 
але цього не було, зглядно було дуже мало, дарма що в МВБУ зібрано 
було до одного мільйона різних матеріалів. Сьогодні вже запізно го
ворити про наукову роботу над скарбами МВБУ, бо ж  і так сам Музей 
опинився в руках ворога.

МВБУ пропав для нас зовсім. Частинно знищений американською 
бомбою в лютому 1945 р. МВБУ продовжував існувати в 1945—1948 pp., 
коли в ЧСР був при владі переходовий демократичним режим. 
Каленик Лисюк, який мав близьке відношення до МВБУ від по
чатку його існування, віважас, що в цьому часі можна було ще 
рятувати Музей, наприклад, шляхом висилок пачок з музейними 
збірками закордон.1 В 1948 році, коли до влади в ЧСР прийшли самі 
комуністи, МВБУ зліквідовано, передаючи архівні збірки Москві, а 
бібліотеку Музею — Всеслов’янській бібліотеці в Празі. До речі, ста
тут МВБУ передбачав, що в разі ліквідації установи, майно МВБУ 
перебирає державна влада ЧСР, але такої постанови, що частину цього 
майна перебирає інша держава, в статуті Музею не було.

VI

Воєнна історіографія, що її нам залишила українська еміграція 
в Чехо-Словаччині скромна. Найбільше воєнно-історичного матеріялу 
залишила нам «Українська Бриґада» в Йозефові, яка видавала жур
нал «Український скиталець». Індивідуально, найбільше воєнно-істо- 
ричних праць залишив нам командарм УГА, а потім Армії УНР, ген. 
Михайло Омелянович-Павленко, який проживав у Празі, де, пере
важно; видавались його твори. Історик Дмитро Дорошенко й політич

1 К. Лисюк, «Музей Визвольної Боротьби У країни в П разі (його по
чатки й ліквідація)», На слідах, Онтаріо, К аліф орнія , 1955, 4 (серпень— 
грудень), 3—6. Історію М ВБ У  насвітлює книга Симона Наріжного, Матері
я л и  до історії М ВБУ  в Празі в трьох частинах, виданих в  А встралії в 1957— 
1959 pp. Симон Н аріж ний (нар. 1898) був заступником директора М ВБУ  і  
йото директорам від 1945 до 1948 року.
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ний діяч Ісак Мазепа залишили нам загальні праці про визвольну 
війну, в яких воєнним подіям присвячено чимало уваги. В Празі поя
вились теж «Причинки до історії української революції» «полк. Євгена 
Коновальця й інші його праці.2 Наддніпрянська еміґрація видала вар
тісний збірник, присвячений Симонові Петлюрі й видавала журнал 
«Гуртуймося», МВБУ видавав «Вісті МВБУ», в ділянці бібліографії 
працював солідно Петро Зленко, який має теж праці з ділянки воєн- 
но-історичної бібліографії. На наш скромний розрахунок, на базі 
МВБУ таких бібліографів «повинно було .працювати кільканадцять. 
Зладжені ними в 1920-их і 1930-их роках бібліографії, відповідно ано
товані, могли б сьогодні заступити знищені або недоступні джерела до 
історії нашої визвольної війни. В анотаціях могли б бути збережені 
автентичні відомості про факти, що їх описували знищені чи недо
ступні джерела.

Український скиталець (далі УС) появлявся в 1921—1923 роках. 
Разом появилося 46 чисел цього цікавого журналу. Редагували його, 
по черзі, пор. Яків Голота, сотн. Осип Демчук і пор. Петро Будз і, 
врешті, редакційна колегія. В останньому році, журнал друкувався у 
Відні і там появлявся; попередні числа журналу появились були 
в Йозефові.

УС є копальнею воєнно-історичних відомостей про Галицьку ар
мію і, тому, можна радіти, що зберігся комплект цього журналу і пере
ховується в Науково-дослідному інституті ім. В. Липинського в Фі
ладельфії. Очевидно, в рамках нашої бібліографічної статті, ми не 
можемо дати повного опису матеріялів, поміщених в УС і, тому, ро
бимо з них вибірку особливо тих матеріялів, що мають значення для 
історика визвольної війни. Для кращої орієнтації і ділимо матеріяли 
УС на чотири групи: 1. Мемуаристика про Листопадовий зрадв у Га
личині; 2. Матеріяли про організацію й операції частин УГА; 3. Воєн
ні меміуари учасників визвольної війни і 4. Статті й розвідки з воєн
но-історичною тематикою.

У першій групі маємо мемуари В. Виноградського про листопадо
вий зрив у Балигороді,3 дві статті В. Воробця про Коломию,4 стаття

|2 Дмцтро Дорошенко, Історія У країни 1917—1923 pp. 2 томи. Ужгород: II  
том — 1930, 437 +  X X I ст., І  том — 1932, 424 +  LXXXVI ст.,; Ісаак  М азепа, 
Україна в огнг й  бурі револю ції, 1917—1921, П рага 1943, 2-е вид. З томи, 1951 
—1952 у Німеччині. Євген Коновалець, П ричинки  до історії української ре
волю ції, Прага, 1928, ст. 40, 2-е видання, Німеччина, 1948, ст. 47. У збірнику 
Золоті ворота праця ця була сконфіскована польською цензурою. У збір
нику: К орпус С ічових Стрільців (Чікаґо, 1969, ст. 399—446). Авторству Єв
гена К оновальця належ ить щ е стаття; «Причинки д-о історії ролі Січових 
Стрільців в українській  революції», Розбудова нації, Прага, 1928, 1, 18—23, 
2, 60—64, 3, 104—110, 4, 153—158, 5, 199—204 і 6, 241—244.

3 Володимир Виїноградський, «Спомин з падолистового перевороту в 
Балигороді і Ліську», У країнський  скиталець (далі УС), Й осифів 1921, 4, 5—9.

4 Дор. Віктор Воробець, «1 падолиста в Коломиї», УС, 1921, 1, 19—23: 
його ж , «Перші дні української державіности в Коломиї», УС, 1921, 5, 8—11.
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М. Дольницького про «передісторію» 1 падолиста 1918,5 С. Ніжан- 
ковсьїкого ;щх> Стрий,6 Я. Рибака про Жовкву,7 Б. Ромченка про Пере
мишль,8 І. Руднизцькоіго про Львів9 і дві статті без подання авторів 
про листопадовий зрив у Золочеві й Самборі.10 Всі ці статті подають 
найавтентичніші описи подій, бо зроблені учасниками під свіжими 
ще враженнями пережитого і під контролем інших учасників, що 
перебували в таборі, і тим самим є першоджерелами для відтворен
ня Листопадового зриву в Галичині. З цього погляду вони мають 
велике значення для історії.

Традицію друкування спогадів про листопадові перевороти, запо
чатковану «Українським скитальцем», продовжують збірники УГЛ 
(чотири томи), видання Дм. Микитюка у Вінніпеґу, що появилися в 
1958—1968 роках. Не зважаючи на це, у воєнно-історичній літературі 
бракує ще чимало спогадів про листопадовий зрив у різних містах 
Галичини, не кажучи вже про Буковину. Не мають описів листопадо
вих переворотів у доступній тепер воєнно-історичній літературі такі 
повітові міста Галичини: Ботородчани, Борщів, Городенка, Гусятин, 
Зборів, Мостиська, Надвірна, Перемишляни, Рава Руська, Сокаль, 
Заліщики, Збараж, Зборів, Мостиська, Надвірна,. Окалат і Чесанів. 
Описи переворотів в інших містах є часто фраґмштаріні й неповні. 
З цього виникає, що історик не має ні документів, ні мемуарів, на 
■підставі яких міг би відтворити 'повністю таку важливу історичну 
подію в Галичині, як Листопадовий зриїв.

У другій групі матеріялів УС маємо джерельні матеріяли про вій
ськову організацію й воєнні операції різних формацій УГА. Тут, на 
першому місці, слід поставити аналітичні огляди воєнної ситуації чи 
воєнних операцій, написані вищими 'старшинами чи геїнштаібістами 
УГА, як, напр., оцінку воєнної ситуації УГА по переході через 
р. Збруч, написану майором генштабу Яромиром Дяковим.11 В іншій 
статті, командант українських військ у Львові, полк. Гнат Стефанів 
оцінює воєнні події у Львові.12 Маємо теж статтю ген. Кравса про по
чатки формування його групи на Хирівському фронті,13 і дуже добру

5 Мирон Дольницький, «Передісторія 1 падолиста 1918», УС, 1921, 1, 9—13*
6 Дор. Ст. Н іж -ий, «Перші дні перевороту © Стрию», УС, 1921, 3, 5—12. 

П різвищ е автора: пор. Степан Н іж анковський.
7 Яр. Рибак, «Спомини з Ж овкви», УС, 1921, 6, 4—10; 7, 6—8.
8 Борис Ромченко, «Сумної памяти дні в  Перемишлі», УС, 1921, 14—19,

2, 13—17.
9 Сотн. І. Р —кий, «Спомини львшвських падолистових днів», УС, 1921.

1, 3—9; 2, 4—13. П різвищ е автора: сотн. Іван  Рудницький.
ю «Дадолистовий переворот у  Золочеві», УС, 1921, 1, 24—28; «Самбірські 

падолистові дні 1918 р.», УС, 1921, 4, 3—5.
и  Майор Яромир Дяків, «Стратегічне полож ення УГА по переході че

рез Збруч літом 1919 р.», УС, 1923, Відень, 6/28, 13—15-
12 Полк. Гнат Стефанів, «За Львів», УС, 1923, 21—22 (43—44), 8—12.
13 Ген. А. Краве, «Завязок моєї групи. Уривок зі споминів», УС, 1922, 

16, 4—7; 17, 4—6.
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аналізу організації й операції армійської групи ген. Кравса в поході 
на Київ, написану сотн.К (Корній Купчанко, приділений до генштабу 
групи). Цю вартісну статтю передруковано пізніше в одному з кален- 
дарів-альманахів «Червоної Калини».14

Інші статті цієї групи розглядають організацію й бойові дії окремих 
формацій УГА, або описують організацію окремого роду зброї, як 
напр., стаття сотн. інж. лет. Р. Земика про летунство УТА.15 Часами 
такі статті приймають вигляд історії формації, язк напір., стаття пор. 
Ґчр про історію жидівського іпробойового куреня.16 У цій групі маємо 
теж добрі аналітичні описи боїв у статтях П. Будза, Д. Б. і Б. О., бул. 
Василя Ілащука і д-ра В. Ґалана.17 Дві статті цієї групи є важливим 
причинком до історії боїв II Галицького корпусу за Житомир у серпні 
1919 p.,18 одна розповідає про бої українських військ у районі мі
стечка Балигорода.19

До третьої групи матеріялів УС зараховуємо воєнну мемуаристику 
учасників визвольної війни в рядах УГА. Деякі з цих мемуарів є про
сторими працями, як? наїпр., опотада: оро галицьку військову адміні
страцію в лубенському повіті на Волині, написані пор. Щетром) Вов
ком), що очолював цю адміністрацію, а які друковано в 23 числах 
журналу.20 Дуже цікавими є спогади сотн. М. Колтунюка про пере
живання в характері (парламентера до польської армії,21 Мироіна Доль-

14 Сотн. К ., «Армейська група ген. К равса в наступі на Київ», УС, 1921, 
8, 3—8; 9, 13—16. Передрук: К алендар Червоної Ка^тни  (далі К Ч К ) на 1923 
рік, Л ьвів 1922, 108—117. П різвищ е автора: Корній Купчанко, сотник, при
ділений до генеральної булави.

15 Інж . сотн* лет. Р. Земик, «Дещо про летунство УГА», УС, 19-22, 13, 
9—11, 14, 3—5, 15, 4—5.

16 Дор. Н ахм ан Ґ-р , «Передісторія і  історія жидівського пробоевого 
куреня І  корпуса УГА», УС, 1921, 4, 17—21, 5, 17—23.

17 Пор. Петро Будз, «Гуцули в боях під Городком у  марті 1919 р. З  
дневника учасника», УС, 1921, 12. 8—9; П. Б . і Б. О., «2 .(Коломийська) бри
ґада в червневій протиофензиві 1919 р.». Уривок із дневника. УС, 1922, 13, 
З—5, 14, 11—14, 15, 11—12; Бул- Василь Ілащ ук, «III курінь 8 Бриґади в  
наступі на Київ», УС, 1922, 16, 15—46, 17, 9—10, 18, 5—7; Пор. д-р  Володимир 
Ґалан, «Бої о Чортівську скалу <пщ Львовом в  1918 р. (Спомини з облоги 
Львова УГАрмією 1918 до 1919 р.)», УС, 1923, 23/24, 45/46, 23—31.

18 П. М., «Ж итомир—Коростень <Із воєнних затисків»)», УС, 1922, 16, 
12—J3, 17, 12—14, 18, 1—5. П різвищ е автора пор. Петро Мигович. Чот. Роман 
К олготок , «На Ж итомир», УС, 1922. 5/27. 28—31.

!9 Володимир Виноградський. «З днів боротьби і тюремлення за  волю 
(Балигород)», УС, 1921, 6, 17—24, 7, 8—11, 8, 22—24, 9, 27—33.

20 Дор- П. В., «Волинь під (військовим зарядом  Галичан 1919 р.», УС,
1922, 14—«15, 15, 14—16, 16, 7—9, И7, 6—7, 18, 10—11, 19, 20—27, 20, 37—41, 22, 
23—29; УС, 1923, 1/23, 41—48, 2/24, 27—31, 3/25, 24—27, 4/26? 21—25, 5/27, 44—48, 
6/28, 30—36, 7/29, 30—35, 9/10/31/32, 29—35, 12/34, 23—26, 13/35, 13—21, 15/37, 
16—22, 17/18/39/40, 27— І0, 21/22, 43/44, 23—41, 23/24/45/46, 33—56. П різвищ е 
автора пар. Петро Вовк.

21 Сотн. М ихайло Колтунюк, «З українсько-польських боїв (спомини
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ницького про стан УГА напередодні її договору з ген. Денікіном,22 
спогад Р. Колтонюка про УГА з часу Чортківської офензиви23 і Ва
силя Ілащука про перебування в денікінському полоні.24 В інших 
спогадах К(орній) Щупчанко) описує свою поїздку в характері парла
ментера до денікінської команди,23 а Володимир Михайлів подає силь- 
ветку жида-героя УГА, пор. Сальця Ротенберґа.26

В останній групі матеріялів УС звертають на себе увагу статті Гр. 
Голинського про українських повстанців,27 стаття чет. фарм. Ом. Ла- 
зурка про санітарні відносини в УГА23 і д-ра І. Козака про державну 
жандармерію ЗУНР.29 Жук Андрій є автором більшої розвідки про 
вільне козацтво,30 Василь Пачоовський пише історію пресової кватири 
УГА,31 а сотн. Ганс Кох про шефа генштабу УГА полк. Альфреда 
Шаманека в другу річницю його смерти.32

На цьому ми б вичерпали тематику УС. У журналі трапляються 
статті полемічного характеру,33 але ця полеміка не стосується воєнно- 
історичних проблем, а радше злободенної таборової політики. Рецен
зій і наукових справоздань немає. Доволі добре представлено хроніку 
життя таборів і робітничих сотень, як теж некрологи старшин і рядо
виків УГА, які померли оз іЧСР.

парляментара)», УС, 1923, 6/28, 23—26, 7/29, 25—ЗО, 9/10/31/32, 35—37, 1133, 
19—24, 12/34, 15—19.

22 Мирон Дольницький, «Над пропастю. П ричинки до історії УГАрмії 
з часів безпосередньо перед переходом на сторону армії Денікіна», УС, 1922, 
10, 8—9, 11, 6—7, 12, 9—11, 13, 5—7, 15, 6—8.

23 роман Колтонкж, «З кліщ ів смерти», УС, 1922, 16, 10—12, 17, 2—3, 18, 
11—18, 20, 32—36, 21, <12—16; УС, 1923, 23, 17—22.

24 Бул. Василь Ілащ ук, «На рідній землі в  неволі», УС, 1923, 17/18/39/40, 
40—55, 19/20/41/42, 35—38, 21/22/43/44, 43—55.

25 Сотн. К . К., «Український парлям ентар до російської добровольчої 
армії», УС, 1921, 10, 3— Автор: сотн. К орній  Купчанко.

26 чет. Володимир М ихайлів, «Сальцьо Ротенберґ», УС, 1922, 12, 6—7.
27 Пор. Гриць Голинський, «Українські повстанці», УС, 1922, 11, 14—16, 

12, 15—16.
28 Четар ф арм ації Омелян Лазурко, «Дещо із санітарних відносин УГА 

(Спомини)», УС, 1923, 5/27, 31—36, 6/28, 19—23, 17—29, 22—25, 9/10/31/32, 26— 
29, 12/34, 19—22, 13—35, 21—27, 14/36, 12—16.

29 Сотн. д -р  Іван  Козак, «Дещо про держ авну ж андармерію  ЗУНР», УС,
1923, 16/38, 22—28, 17/18/39/40, 15—25.

30 Андрій Ж ук, «Вільне козацтво», УС, 1923, 1/23, 56—58, 2/24, 38—40, 
3/25, 30—32, 4/26, 30—32, 5/27, 49—50, 7/29, 37—39, 9/10/31/32, 41—43, 19/20/41/42. 
49—56, 21/22/43/44, 41—43.

31 Василь Пачовський, «З історії Пресової кватири УГА», УС, 15—37, 
6— 10.

32 Сотн. Ганс Кох, «У другі роковини смерти полк. ген. булаїви А льф ре
да Ш аманека», УС, 1922, 14, 1—3.

33 з  принципових полемік відзначаємо статтю Оглядівського, п. н- 
«День 1 листопада», УС, 1922. 10, 1—10. «Націоналістичне» спрямування 
цієї статті, обвинувачення соціялістичного табору вклю чаю чи Грушєвського 
і Винниченка, не сподобалися іншим членам редакційної колеґії, як і за
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VII

У ділянці української воєнної історіографії, ген. Михайло Омеля- 
новиччПавленко (1878—>1952) займає одне з перших місць. Він є авто
ром спогадів, що мають значну воєнно-історичну вартість, а теж двох 
аналітичних воєнно-історичних праць, що трактують про «Українсько- 
польську війну» і «Зимовий похід». Ген. Ом. Павленко був теж відо
мий як автор воєнно-теоретичних праць. Значення його творчости 
полягає теж у тому, що був він найвизначнішим українським гене
ралом у визвольній війні українського народу — Начальним вождем 
Галицької армії (грудень 1918 — червень 1919) і командармом Армії 
УНР у Зимовому поході і під час союзу з Польщею в 1920 році (з 
грудня 1919 до листопада 1920).

У російській армії, ген. Ом. Павленко був генерал-майором, учас
ником ще російськотяпонської війни в 1904—1905 pp. У першій світо
вій війні, ген. Ом. Павленко займав іпост начальника штабу корпусу, 
а потім у червневій офензиві 1917 року командував Лейб Ґвар-дії Пре- 
надирським полком (в російській армії гвардійськими полками ко
мандували генерали). Після офензиви, ген. Ом, Павленка призначено 
командантом Старшинської школи піхоти в Одесі. Ген. Михайло Оме- 
лянович-Павленко і його брат ген. Іван Омелянович-Павленко дуже 
скоро пішли на службу до української армії, при чому старший брат 
Михайло був призначений Центральною Радою командиром 3-го Гай
дамацького Катеринославського Коша в Катеринославі (Січеславі). 
За гетьманату ген. Ом. Павленко помандував 11-ою пішою дивізією 
в Полтаві, а згодом був призначений командиром Козацького Запо
різького Коша в Катеринославі. В українській армії за Директорії 
УНР був, як уже згадано Начальним вождем Галицької армії, коман
дармом Армії УНР, а якийсь час в 1919 році командував теж Запо
різьким корпусом.34

Ще в російській армії ген. Ом. Павленко був відомий як воєнно- 
науковий теоретик, автор численних підручників і конспектів тактики 
й впоряду.35 У Празі, де жив ген. Ом. Павленко після визвольної

поміщення контроверсійної статті Оглядівського звільнили головного ре
дактора УС пор. П етра Б удза й  -про те повідомили в черговому числі УС 
(1922, 20, 1), стверджуючи, щ о попередня стаття «не є вислідом думок і по
глядів української військової еміґрації ЗУНР».

34 п р о  ген. полк. М. Омеляноівича-Павленка пропонуємо увазі читача 
наш ої праці такі статті: 1. П олк (ген.) М ихайло Крат, «Пам’яти  Комаидира», 
Тризуб, Ню Йорк, 1962, 4 (16), 12—г17; 2. І. М иколаєнко, «Світлій пам ’яті 
Командира». (У 15-ту річницю смерти), Дороговказ, Торонто, 1967, 16/35,
1—5; 3. О. Лубська, «Нам лиш илося сталеве слово», В и звольн ий  ш л я х , 
Лондон, 1954, 5, 69—74.

35 До війни 1914—1918 pp. російською мовою: Обучение молоды х сол
дат, старослужащих и  запасны х  (1905); Тактическая подготовка унтер- 
оф ицеров  (1907); Конспект устава полевой служ бы  (1908); Программа д ля  
боевой подготовки м олоды х оф ицеров  (1914).
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війни, він від самого початку дуже інтересувався Музеєм Визвольної 
Боротьби України й бував у ньому частим гостем. Генерал знав 
добре, які джерельні матеріяли для висвітлення історії визвольної 
війни має Музей і на цій базі заплянував він написати цикл «Звіти й 
спогади» і плян цей перевів у життя. Тому, що в 1920-их роках було 
важко про видавця для готових творів, праці генерала друкувалися 
в журналі «Розбудова нації», що появлявся в Празі й був органом 
ОУН. У «Розбудові нації» друкувались наприклад його спогади оро
1918 і 1919 рік, які пізніше появилися окремою книжкою, як «Укра
їнсько-польська війна». Пізніше для видання праць ген. Ом. Павлен
ка створилося в Празі-Жіжкові видавниче товариство «Стілюс», яке 
й видавало книжки ген. Ом. Павленка до 1940 року.

Таким чином, із заплянованого циклу «звітів і спогадів» появилися 
такі праці:

1928 — Останні місяці 1918 року.36
1929 — Початок 1919 року.37 Спомини.38

Українсько-польська війна 1918—1919 pp.39
На чолі Запорожців у боях з денікінцями.40

1930 — Спомини.41
Переговори з Добрармією.42

1932 — Державна інспектура.43
1934 — Зимовий похід.44
1935 — На Україні. Спомини.45

36 М. Омелянович-Давленко, «Останні місяці 1918 року», Розбудова на
ц ії, Прага, 1928, 10—11, 392—397; 12, 438-443.

37 м. Омелянович-Павленко, «Початок 1919 р.», Розбудова наглії, 1929, 
3—4, 109—117; 5, 166—176; 6/7, 210—220.

38 Рівночасно, у Львові, у Літературно-науковому віснику (JIHB) дру
кувались «Спомини», JIHB , 1929, 10, 888—897, 11, 963—974, 12, 1068—1077.

39 Окремою книжкою : Ген. М. Омелянович-П авленко, У країнсько- 
польська війна 1918—1919, Прага, 1929, вел. 8°, 72 ст.

40 в  календарі-А льм анаху «Дніпро», Львів, на р. 1930, була надрукована 
розвідка: '<На чолі Запоріж ців у боях з денікінцями», Львів, 1929, ст. 46—60.

41 «Спомини» ген. Омеляновича^Павленка продовж ували друкуватись в 
ЛНВ  у Львові. Пор. ЛН В , 1930, 1, ст. ?, 2, ст. ?, 4, 321—330, 6, 504—510. Цьо
го ж  року появилися вони окремою книжечкою : Ген- М. О мелянович-Д ав- 
ленко, Спомини, Львів—Тернопіль, 1930, 64 ст.

42 у  календарі-альм анаху «Дніпро» н а 1931 рік, була надрукована стат
тя ген. Ом. П авленка: «Переговори з Добрармією», Львів, 1930, 47—60. Стаття 
вийш ла теж  окремою від биткою: Львів, 1930, 16 ст.

43 у  календарі-альм анаху «Дніпро» на 1933 р ік  була надрукована стат
тя ген. Ом П авленка, «Держ авна інспектура». Львів, 1932, 33—44.

44 Ген М. О мелянович-Давленко, Зим овий  похід, К аліш , Укр. Воєн. 
Іст- Т-во, 1934, 3+191 +  1 ст., схеми в тексті, 6 вкладних листів з ілю стра
ціями. О кладника М. Битинського. Це є відбитка з і  статтей друкованих у 
зб ірниках «За Державність» (І—IV). Пор. нотка попереднього розділу ч. ЗО.

45 у  П разі появилася книга спогадів ген. М. Омеляновича-Павленка, 
На У країні 1917—1918, Д рага, 1935, 72 ст.
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1940 — Переговори й війна з Добрармією.46
1940 _  6. XII. 1919—5. 8. 1920: Зимовий похід.47
Із цього перегляду видно, що ген. Ом. Павленко повністю виконав 

заіпляноіваний собою цикл «звітів і шоминів» про визвольну війну. Він 
описав усе, що бачив, перебуваючи на високих постах в українській 
армії. І він дбайливо бачене проаналізував, щоб для майбутніх вій
ськових діячів була користь із його «звітів і спогадів».

Для українського воєнного історика найбільшу вартість мають ті 
праці автора, в яких він насвітлює свою діяльність в характері ко
мандуючого генерала. Тут, насамперед, належить його праця про укра
їнсько-польську війну, праці про перебування його «а пасту коман
дира Запорізького корпусу і, може найкраща його праця, про Зимовий 
похід армії УНР, якою він командував у цьому поході. Варто відзна
чити, що діві «може найважливіші праці ген. Ом. Павленка («Укра- 
їнськонпольська війна» і «Зимовий похід») зберігаються в Дослідьо- 
науковому інституті ім. В. Липинського в Філадельфії й можуть бути 
доступні заінтересованим українським історикам. А втім, годі собі й 
уявити студію історії визвольної війни, не маючи під рукою праць 
ген. Ом. Павленка, яких позитивною ціхою є насичення їх докумен
тацією включаючи використання неопублікованих джерел (зокрема 
в «Зимовому поході»), чітка інформація не тільки про воєнні акції та 
їх гогянування, але теж про події дипломатичної історії, наприклад, 
джерельні факти про місію ген. Бертельмі або про переговори з ко
мандуванням Добрармії. У працях ген. Ом. Павленка не бракує де
тальних оцінок не тільки стратегічного, але політичного положення 
включаючи інформації про морально-політичний стан армії в різних 
фазах визвольної війни, відомості про настрої населення, працю за
пілля включаючи дані про здобування й вихіснування матеріяльних 
засобів тощо. З цього погляду слід вважати, що праці ген. Ом. Пав
ленка були не тільки всебічною аналізою визвольної війни, тобто 
минулого, але й цінною наукою на майбутнє. І справді, ці майбутні 
покоління українського народу можуть бути вдячні найвизначнішому 
генералові визвольної війни за те, що отримали від нього автори
тетні, ґрунтовні й об'єктивні «звіти й спогади» за його службу Україні, 
фахово ним опрацьовані й написані в принадаій літературній формі.

VIII

На кредит української наддніпрянської еміґрації в ЧСР треба 
записати факт, що вона створила Міжорганізаційний комітет для

46 в 1940 році в П разі появилася брошура ген. М. О меляновича-П авлен
ка, Переговори й  війна з всеросійською Добрармією. Вид. «Стілюс»- 40 ст.

47 6. XLI. 1919 — 5. V. 1920: Зим овий похід. Слово групи лицарів У кра
їнського Залізного Хреста. Ретроспективний огляд походу, опертий на 
працю ген. М. Омеляоновича-Давленка. Б ібліограф ія (Петра Зленка). Прага, 
1940, 53 ст.
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вшанування пам’яти Симона Петлюри, Головного Отамана Армії й 
Фльоти УНР, який підготував і видав збірник, присвячений його па
м’яті.48 У цьому добре зредагованому й написаному збірнику вміщено
16 статтей різних авторів, які насвітлюють працю С. В. в різних ді
лянках, а в тому е 6 авторів, які написали статті на військові теми.49

Таким чином, українська історіографія отримала першу книгу, при
свячену в цілості людині, яка очолювала боротьбу українського наро
ду за державність. Книга ця стала, отже, на межі між численними 
«причинками» різних авторів, що до цього часу появлялися, а науко
вим трактуванням проблеми авторами, що добре особисто знали 
С. В. Петлюру. З цього погляду, празький збірник можна трактурати, 
як збірник першоджерел, що майбутній українській науці служитиме 
матеріялами до наукової біографії С. В. Петлюри, яка скорше, чи 
пізніше таки мусить появитися.

Автори на військові теми цього збірника дали дуже цінний вклад, 
але особливу увагу між статтями з військовою тематикою звертае на 
себе стаття пполк. інж. Василя Проходи (1891—1971), в и д а н а  теж 
окремою відбиткою.50 Прохода є автором низки воєнно-історичних 
досліджень і спогадів, що мають велике значення в українській во
єнно-історичній літературі. Його стаття в збірнику на пошану 
В. С. Петлюри є добрим конспектом історії українського війська з 
1917 року й аж до інтернації його в польських таборах, при чому 
автор спеціяльно узгляднює ролю С. В. Петлюри в розбудові україн
ської армії. Інші військові статті збірника є цінними причинками до 
військової біографії С. В. Петлюри, при чому увагу історика звертае 
першоджерельний опис 2-го Всеукраїнського військового з’їзду учас
ником — пор. Ільком Гаврилюком.91

На цьому місці годі не підкреслити факту, що українська воєнна 
історіографія й далі перебуває в боргу перед пам’яттю людини, що

48 Збірник нам'яти Симона Петлюри• Н акладом М іжорганізаційного ко
мітету для вш анування С. Петлюри в Празі. Драта, 1930, 258 ст. Автори 
статтей: М. С латинський, І. М азепа, П. Феденхо, В. Прохода, І. Гаврилюк, 
Ст. Сірополко, О. Ш ульгин, В. Королів-Отарий, В. Прокопович, Гн. Поро- 
хівський, В- Кедровський, В. Куіщ. В. Синклер, А. Яковлів.

49 Військові статті в  Збірнику нам'яти Симона Петлюри; Пполк. В. Про
хода, «.Вождь та  військо» (109—148), Пор. І. Гаврилюк, «Другий В сеукраїн
ський військовий з ’їзд» (149—165), Полк. В. Кедровський, «Початки націо
нального війська» (216—220), Полк. Гнат Порохівський, «.Українська армія 
та п  вождь» (220—24)), Ген. В. Кущ , «Три спогади» (223—224), Ген. В. Синк
лер, «Пам’яти  С. В. Петлюри» (224—227)*

so Пполк. В. Дрохода, Українська армія та Головний Отаман Симон 
Петлюра. Прага, 1940, 40 ст.

51 Ілько Гаврилюк. «Другий В сеукраїнський військовий з ’їзд», я к  ви 
ще. Інш і праці пор. І. Гаврилю ка на воєнно-іїсторичіні теми: І. Гаврилюк, 
Велетень духа. Пом'яти Головного Отамана Симона Петлюри, Чернівці, 
1928, 38 ст., «Четвертий універсал», ЛНВ, Львів, 1928, 1, 1—24; 3 часів бо
ротьби. Спогади, К аліш , 1931, 40 ст-
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фактично очолювала визвольну війну українського народу. Досі не
має військової біографії С. В. Петлюри, як синтези аналітичних до
сліджень його ролі в розбудові української армії й керівництві укра
їнськими збройними силами. Не далеко відбігла від української воєн
ної історіографії — загальна українська історіографія, яка покищо 
не дала нам наукової біографії С. В. Петлюри, хоч би типу біографії, 
що її написав французький жид Дерош.52 Біографія С. В. Петлюри 
пера В. Іваниса й збірник ВУАН, хоч дуже потрібні, не можуть за
ступити браку, спричиненого нашою недбалістю.53 Можливо, що ще 
найближче підійшов до проблеми написання воєнно-історичної біог
рафії € . В. Петлюри його адютант Олександер Доценко (1894—1941), 
працьовитий український воєнний історик, але, на жаль, заплянова- 
ний ним цикл «Матеріяли й документи до історії української рево
люції, залишився незакінченим.54

На кредит української наддніпрянської еміграції в ЧСР слід ще 
записати появу дуже симпатичного журналу «військової й громадської 
думки», який появлявся в Горних Чорношицях коло Праги в pp. 
1929—1938 і мав назву «Гуртуймося». Журнал цей виходив під редак
цією согсін. М. Битинського й .полк. В.Філоновича, а сшвпрацюв<али в 
ньому ген. В. Петрів, ген. П. Шандрук (криптонім: П. М-т), полк. М. Си- 
дорянський, пполк. Гнат Порохівський, пполк. В. Прохода та ін. За 
10 років появи цього журналу, в ньому появилося чимало матеріялів, 
що мають значення для українського воєнного історика. Комплети 
журналу є в бібліотеці Евр. НТШ у Сарселі, а теж у деяких німець- 
них бібліотеках, як, наприклад, в бібліотеці Інституту всесвітнього 
господарства в Кілі.

На цьому місці, з матеріялів журналу «Гуртуймося» відзначаємо 
статті М. Битинського, сотн. В. Корнієва, полк. Палія-Сидорянського, 
пполк. П. Проходи, пполк. В. Філоновича, полк. С. Чорного і ген. 
П. Шандрука, які мають особливе значення для висвітлення певних 
моментів української воєнної історії, або, як, наприклад, у статті сотн. 
М. Битинського описують систему відзнак Армії УНР. Майбутній 
український воєнний історик, очевидно, цією вибіркою статтей не 
задовольниться і перегляне комплет цього журналу.55

52 Alain Desroches, Le probleme ukrainien et Simon Petlura. Le feu et la cendre. 
Paris, Nouvelles Editions Latines 1962, 220 ст.

53 Василь Іванис, Симон Петлюра — Президент У країни , 1879—1926, 
Торонто, 1952, ст. 255; Симон Петлюра. Статті, листи, документи, Ню Йорк, 
1956, УВАН, ст. 479.

54 Олександер Доценко. Літопис української револю ції. Матеріяли й  
документи до історії української револю ції. Том II, кн. 4 (1917—1923), Брат 
прати брата. К и їв—Львів, 1923, 4°, ст. 3624-12; Том II, кн. 5, Д ольщ а визнає 
самостійність України. Львів, 1924, 4°‘, ст- 398+2.

55 Сотн. М. Битинський, «Військові відзнаки української національної 
армії», Гуртуймося (далі Г.), 1932, IX, 47—53; Сотн. В. Корніїв, «Бій під 
Вознесенськом», Г. 1931, VI, 15—18; Пполк. М. Н алій-Сидорянський, «На 
рейді», Г. 1930, V, 9—13; «Ніч», 1929, III, 26—27, «Оточили», 1930, IV, 37—40;
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На журналі «Гуртуймося» можна закінчити перегляд воєнно-істо- 
ричної праці в ЧСР. На цьому місці хочу звернути увагу ще на інші 
видання в Центральній і Західній Европі, які поміщували статті з во
єнно-історичною тематикою і тому їх комплети мусять бути перегля
неш воєнними істориками за такими матеріялами. І так, у Празі, 
наприклад, в 1940—1941 роказ журнал гетьманської орієнтації: «На
ція в поході» надрукував був у 1940—1941 роках матеріяли ген. П. Єро- 
шевича і пполк. Варфоломія Євтимовича. В 1941 році, у цьому жур
налі, надруковано повний ордедатай української гетьманської армії 
у докладній розвідці Максиміліяна Плечка.56 Згадку про ці матеріяли 
з 1940—1941 року подаємо для заокруглення цілости.

У Празі (до 1936 року, потім у Парижі) появлявся теж журнал 
козацьких самостійників: «Вольное казачество» — «Вільне козацтво», 
який виходив за редакцією Ігната Білого. Журнал цей помістив над
звичайно багато матеріялів, які ілюструють боротьбу Донщини, Ку- 
банщини й інших козацьких земель проти большевизму. Матеріяли, 
зібрані й зредаговані Ігнатом Білим появилися 4-томовим збірником 
під назвою «Трагедия казачества».57

У Відні появлялися три журнали, що мають значення для україн
ського воєнного історика. Журнали ці, — це «Воля» (три останні числа
— «Воля України»), «Український прапор» і «Хліборобська Україна».

Тижневик «Воля» («Воля України») появлявся у Відні з червня
1919 року до листопада 1921 року за редакцією В. Піснячевського при 
участі І. Кедрина. Журнал подавав широкий інформативний матеріял 
про українську армію і Гї бої.58

Пполк. В. Прохода, «Крути», Г-, 1930, IV, 15—18; «На чатах», 1934, X II, 7—10, 
«Петлюра та збройна боротьба», 1934, XI, 10—13, «Як Симон Петлюра став 
вождем української армії», 1932, IX, 20—24; Пполк. В. Філонович, «Бої за  
Ж итомир», Г., 1932, IX, 25—31: «С. Петлюра — постать національно-держ ав
ного чину», Г., 1936, І—II (XVII—XVIII), 10—17; Полк. Сергій Чорний, «Мої 
спомини. М арш рутні замітки». Г., 1931, X III, 18—23; Ген. П. Ш андоук, «Ар
мія УНР і її боротьба за державність», 1932, IX, 7—-15; (П. М-т), «Тер
нопіль—Крути», Г.у 1936, II/XIV , 1—2.

53 М аксиміліян Плечко, «Організація збройних сил У країнської Геть
манської Д ерж ави 1918 р.», Нація в поході, Прага, 3941, 1—2, ?, З—4, ?, 5—6,
?, 7—8, 20—32, 9—10, 25—31.

57 Трагедия казачества (Очерк на тему: К азачество и  Россия). Часть 1
(годы 1917—1918), Драга, 1933, ст. 258; Ч асть II  (декабрь 1918 — июнь 1919), 
Прага, 1934, ст. 299: Часть III  (июнь—декабрь 1919), П ариж , 1936, ст. 700; 
Часть IV (январь—май 1920), П ариж  1938, ст. 497, карти, схеми. Автором 
цієї ґрунтовної праці є Ігнат А рхипович Білий, редактор «Вольного к а за 
чества», на сторінках якого друкувалась вона частинами.

58 у  числі 3/5 «Волі» за  1921 рік  (ст. 129—132) надруковано спогади 
полк. Євгена К оновальця п- н. «Зі споминів». У них полк. Коновалець тор
кається справи «болбочанівців». В ч. 5 за  1919 р ік  була поміщ ена стаття 
Василя Верниволі про «Українську воєнно-санітарну місію в  Німеччині». 
Ж урнал  «Волю» згл. «Волю України» мож на отримати в  А встрійській на
ціонально# бібліотеці у Відні.
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Подібне значення, як «Воля» мав для історії українського війська, 
зокрема УГАрмії орган уряду ЗОУНР — «Український прапор», що 
появлявся як тижневик у Відні, а потім у Берліні від 1919—1931 року 
за редакцією д-ра Степана Барана, д-ра Павла Лисяка й І. Німчука, 
а в Берліні — І. Проця. У тижневику були друковані статті, що й 
сьогодні не втратили значення для українського воєнного історика.59

У Відні появлявся теж у роках 1920—1925 журнал гетьманської 
орієнтації — «Хліборобська Україна». У збірниках, крім першодже- 
рельних «Уривків зі споминів Гетьмана Павла Скоропадського» над
руковано ще дві статті Сергія Шемета, що мають велике значення 
для української воєнної історії.60

Із соціялістичних видань, у Відні появилися теж, в 1921—1922 роках 
чотири томи «Заміток і матеріялів до історії української революції» 
Павла Христюка, що подають теж чимало матеріялу воєнно-історич
ного характеру,61

У Парижі, від 1925 року, появлявся тижневик «Тризуб» за редак
цією В. Прокоптоівича. Це був орган екзильного уряду У HP. Орган 
цей дуже совісно ставився до воєнно-історичних матеріялів і в ньому 
їх надруковано дуже багато, головно в формі некрологів і спогадів 
про визначних українських військових діячів, як, напр., ген. полк. 
Юнакова, генштабу ген. пор. Сергія Дядюшу, полк. Василя Тютюнни
ка й багато ін.62 Цю традицію «Тризуба» похвально зберігає комба- 
тантський журнал за редакцією пполк. І. Липовецького — «Дорогов
каз» в Торонто, а теж нюйоркський «Тризуб», орган УНДС. Очевидно, 
крім особистих матеріялів, у паризькому «Тризубі» друковано теж 
описи боїв,63 реценції64 і цікаву статтю Ольховського, в якій він ін
структує, як слід писати воєнно-історичні матеріяли.65

59 Беремо для  прикладу ч. 23/25 «Українського прапору» за  1919 рік. У 
цьому числі є такі статті: Аґенор Артимович, Переворот на Буковині; М ат
вій  Кіунда: В українському Львові; Володимир Ш ухевич, Початок україн 
сько-польської війни. Замітки з  військового боку; Р. Романський, Останній 
бій ('перед переходом Збруча). «Український прапор» теж  м ож на отримати 
в  А встрійській національній бібліотеці.

60 Сергій Шемет, «Микола Міхновський» (посмертна згадка), Х лібороб
ська У країна , Відень, 1925, кн. V, 3—30; Сергій Шемет, «Полковник Петро 
Болбочан (замітки до історії Запорозького корпусу 1917—1919 pp.) Х ліб о 
робська Україна , Відень, 1922—1923, кн. IV, 200—236.

61 Павло Христюк, Замітки й  матеріяли до історії української револю - 
и іг 1917— 1920 pp., 4 томи, Відень, 1921 (І—ІП), 1922 (IV том). Друге видання. 
Ню Йорк, 1969, в одному томі.

62 Косенко ї м сотн. Т., «Памяти генш табу ген. пор. Сергія Дядюші»,
Т ризуб  (далі Г.), П ариж , 1933, 20, 2—4; М. Садовський і М- Славинський, 
Похорон ген. М. Ю накова, Т., 1931, 33, 57—59; «В десятиліття -смерти полк. 
В асиля Тютюнника», Т., 1929, 51—52.

бч Долк. (Ген.) М. Крат, «Бій під Баланівкою » (12. X. 1919) проти Добр- 
армії), Т., 1930, 44, 11-15-

64 М. К овальський, «З приводу однієї книжки». (Чорні Запорож ці сотн. 
В. М онкевича), Т., 1939, 10, 9—13.

б*: Ольховський, «Мементо», Т., 1930, 36, 14—18, 39, 9=—16. Цей «плян, за
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Тижневик «Тризуб», який с незаступимим джерелом для пізнання 
подробиць укр'ашськюї повоєнної історії, можна отримати в Бібліотеці 
ім. Симона Петлюри в Парижі. Вона тепер, як Фенікс відроджується 
з попелищ II Світової війни. Гітлерівські окупанти вивезли були пер
вісну Бібліотеку ім. Симона Петлюри з Парижу й слід про неї загинув. 
Бібліотека ця нараховувала десятки тисяч архівних документів, а 
крім того Музей, в якому переховувалися бойові прапори Армії УНР 
та інші цінні реліквії, пов'язані з боротьбою Армії УНР, особисті речі, 
приналежні сл. пам. Головному Отаманові С. Петлюрі й інші цінні 
речі. Тепер, дякуючи відданому гуртові працівників і друзів Бібліо
теки, вона поволі відроджується до нового життя, маючи амбіції стати 
центром української документації у всьому світі.

У періоді між двома війнами у Парижі появилися два числа жур
налу «Військова справа» за редакцією ген. Олександра Удовиченка 
і з цінними -статтями його пера.66 Крім цього журналу, за редакцією 
ген. Миколи Капустянського появилися були два військові журнали: 
«За збройну Україну» в 1938 році та «Війна й техніка» в 1939 році. 
У першому журналі була фахова рецензія ітолк. В. Колосовського 
на «Історію українського війська», а в другому — рецензія на збір
ник «Золоті Ворота».67 Знов же, в Омекурі, в Френції, появився жур
нал «Запорожець», головно з матеріялами з воєнної історії Запорізь
кого корпусу, напр, зі статтями полк. І. Дубового.68 У Брюсселі в Бель
гії появився був журнал «Вояк» за редакцією сотн (штолк.) Івана 
Цапка. У попередньому розділі подано помилково, що журнал «Вояк» 
появлявся в Парижі.

IX

У Берліні появлявся журнал «Військовий вісник», видання Союзу 
українських старшин у Німеччині, в якому друкувались статті полк. 
Є Коновальця про військовий вшіжіл (передруковані в «Розбудові 
нації»),69 але тут, у столиці Німеччини, для висвітлення української

яким  треба описувати військові формації» не втратив і досі на актуаль
ности, і може бути застосований в описах формацій УПА чи теж  УНА.

36 Ол. Удовиченко, «Перша боротьба за  К иїв (1917—1918)», Військова  
справа, П ариж , 1927—28, ч. 1, ст. 8—15. Той сам, «Загибель студентського 
курєіня під Крутами», В ійськова справа, .Париж, 1928, ч* 2, от. 5—8.

67 М онографія «Золоті ворота», частинно сконфіскована польською цен
зурою, присвячена була історії Січових Стрільців. В 1969 році, цю моно
графію  доповнено новими матеріялами й перевидано в Ч ікаґо  заходами 
Ю вілейного комітету для відзначення 50-річчя створення формації Січових 
Стрільців. Див. Лев Ш анковський. «Корпус Січових Стрільців» (рецензія), 
У країнський історик, 1969, 4/24, 102—107.

6S Полк. Іван  Дубовий, «Окремий Запорізький загін». (До історії В ійська 
Запорізького», Запорож ець, 1938, 19—20, 11—15.

69 0вген  Коновалець, «Військовий вишкіл», В ійськовий  вісник, Б ер 
лін, ч. 4, ст. ? Передрук: Розбудова нації, Прага, 1928, 7—8, 261—265.
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воєнної й дипломатичної історії найбільше попрацювала одна людина
— д-р Василь Кучабський (1895—1945?), визначний старшина корпусу 
Січових Стрільців і один із найвизначніших українських воєнних 
істориків періоду між двома світовими війнами. З-під пера В. Кучаб- 
ського маємо багато праць в українській мові, але найбільшим його 
досягненням особистим, як теж досягненням української науки в ці
лому, є його ґрунтовний твір про «Західню Україну в боротьбі проти 
Польщі й большевизму в 1918—1923 pp.». Книга ця появилася в 1934 
році як чергова студія воєнно-історичного відділу історичного семінара 
університету ім. Фрідріха-Вільгельма в Берліні.70

Книгу В. Кучабського слід розцінювати, як спробу синтетичної 
історії визвольної війни українського народу. Всі аспекти цієї війни 
трактує автор рівновірно; обмеження до західноукраїнської тери
торії є тільки позірне, бо в праці розглядається воєнну й диплома
тичну історЬо цілої УНР, а не тільки її Західньої области, хоч автор 
займається дипломатичною історією Західньої области аж до 1923 
року, тобто до відомої ухвали Ради Амбасадорів про приєднання цієї 
території до Польщі. Воєнна історія в Кучабського узгляднена подріб- 
но, зокрема таким є виклад про польсько-українську війну, що його 
можна прийняти як остаточний узагальнюючий опис з відповідними 
висновками. Використання існуючих джерел в автора стоїть на висо
кому рівні, хоч автор, зовсім слушно уникає широких цитат. З кож
ного погляду, праця В. Кучабського про «Західню Україну в боротьбі 
проти Польщі й большевизму» ще сьогодні заслуговує не тільки на 
переклад на українську мову (в українській мові досі ще ніхто не пі
дійшов до синтези визвольної війни 1917—1920 років), але й на перек
лад на інші мови, наприклад на мову англійську. Праця В. Кучаб
ського є цінним науковим твором, з якого може бути гордою україн
ська наука: ця праця була піонерською, але за 35 з чимось років після 
її видання не маємо нічого, що її заступило б. Для більше чи менше 
поінформованих чужинців, ця праця могла б мати характер «відкрит
тя» і зокрема такою могла бути для німців перед походом на схід.

З українських праць В. Кучабського слід назвати, насамперед, дві 
праці з дипломатичної історії України, в яких, одначе, дуже пильно 
обстежуються теж воєнні події. Обидві ці праці були друковані в 
львівському журналі «Дзвони».71 Далі, В. Кучабський є аівтороїм 'статті 
про «чотирокутник смерти» в «Літописі Червоної Калини».72

7<> Dr. W. Kutschabsky, Die Westukraine im Kampfe mit Polen und dem Bolsche- 
wismus in den Jahren 1918-1923. Schriften der kriegsgeschichtlichen Abteilung im histo- 
ruschem Seminar der Friedrich-Wilhelm Universitat. Berlin, Junker und Dunnhauptverlag, 
1934, 439 ст. +  6 kapm.

71 Василь Кучабський, «Дольська дипломатія і східньогалицьке питан
ня на паризькій  мировій конференції в 1919 р.», Д звони, Львів, 1931, 1, 35— 
45; 2, 109—122; Той сам, «Українська дипломатія і держ ави Антанти в р. 
1919», Д звони, Львів, 1931, 6, 380—395; 7, 456—469, 8, 541—553, 9, 607—315.

Василь Кучабський, «зовніш ньо-політичне полож ення об’єднаних
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В. Кучабський є теж автором першої частини історії Січових 
Стрільців, яка ввійшла в альманах «Золоті Ворота», а тепер у збірник 
п. н. «Корпус Січових Стрільців».73

У збірнику «За Волю України» надрукована стаття В. Кучабсько- 
го, яка вперше була надрукована в «Календарі Червоної Калини на 
рік 1924».74 Є теж В. Кучабський автором двох брошур, що були 
видані у Львові.75

українських армій у  „чотирикутнику смерти” в липні—серпні 1919 р.», Л і
топис Червоної К алини , Львів, 1931, 10, 13—17, 11, 7—10, 12, 15—18-

73 Василь Кучабський, «Від первопочинів до проскур івськото періоду», 
К орпус С ічових Стрільців, Чікаґо, 1969, 1—254. П ередрукована із «Золотих 
воріт», це є перш а частина історії Січових Стрільців.

74 Василь Кучабський, «Розвиток національно-держ авницької думки 
У ОС», збірии За Волю  У країни , Ню Йорк, 1967, 48—56. Вперше надруковано 
в К Ч К  на 1924 рік. Пор. Бой, «Українські Січові Стрільці (УОС) і Січові 
Огрільці (ОС), К Ч К  іна 1924 рік, Львів, 1923, ст, 68—78.

75 Василь Кучабський, Січові Стргльщ. їх  історія й характер. Нарис. 
Львів 1920, ст. 45. Той сам, Україна й  П ольщ а. Одверта відповідь польсько
му консерватистові, Львів, 1933*
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III. Українська воєнно-історична наука в періоді 
між двома війнами (1921 — 1939)

X

Коли Галицька армія, в липні 1919 року, перейшла була р. Збруч 
на «Велику Україну», кожний її старшина й стрілець отримав 16-сто- 
рінкову книжечку: «Як писати спомини?». Видано її в Кам’янці на 
Поділлі накладом «Стрільця», часопису Галицької армії, а автором 
її був д-р Іван Кревецький. Пізніше він разом з д-ром Осипом Наза- 
руком переробив свою брошуру і вона вийшла друком у Відні в 1921 
році.1 Крім брошури «Як писати спомини?», д-р І. Кревецький видав 
був у Кам’янці теж брошуру про українську мемуаристику цього часу.2

Д-р Іван Кревецький (1883—1940), учень проф. М. С. Грушевського, 
був першим українським воєнним істориком у Західній Україні. Перед
І Світовою війною він досліджував оборонні організації та військові 
формації, що їх  українці в Галичині створили були в 1848—1849 
роках.3 Ці справи Кревецький досліджував на підставі урядових 
документів, але в своїх дослідженнях гостро відчував брак мемуари- 
стичної літератури, бо учасники оборонних організацій і військових 
формацій, за малими вийнятками, не залишили своїх спогадів про 
події в 1848— 1849 роках і свою участь в них. Власне з метою, щоб 
такий стан не повторився в роки визвольної війни, Кревецький 
видав був свої книжечки про потребу мемуаристики, в яких заохо

1 Кревецький, І. і Назарук О., Як писати мемуари? Відень 1921, ст. 34.
2 Кревецький, І., Українська мемуаристика, її сучасний стан і значіння, 

Каім\янець 1919, от. 32.
3 Кревецький, І., Оборонна організація руських селян на галицько- 

угорськім пограниччі в 1848—49 pp.», Записки Наукового Товариства ім. 
Ш евченка, том 63, стор. 1—26; том 64, стор. 27—58. Його ж, «Проби органі
зування руських 'національних ґів-ардій у Галичині в 1848—49 pp.», ЗНТШ, 
том 113, -стор. 77—>146. Окрема відбитка. Його ж, «Баггаліон гірських стріль
ців», ЗНТШ, том 107, crop. 52—72. «Проби» і «Баталіон» теж у* II томі Мо
нографій з обсягу нашої новочасної історії. Див. Кревецький, І., «Руська 
самооборона на галицько-угорськім лограниччу», окрема відбитка, Льівів 
1912.
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чував учасників визвольної війни, старшин і стрільців, списувати 
свої спомини, провадити особисті щоденники і збирати для майбутніх 
музеїв різні пам'ятки. Цією справою заінтересувався теж уряд Дик
татора Західньої Области, д-ра Євгена Петрушевича. У своїх «Споми
нах» д-р Степан Шухевич згадує: «Диктатор наказав списувати істо
рію Галицької Армії. По всіх куренях, бриґадах і корпусах настанов
лено осібних старшин, що їх  завданням було збирати матеріяли і спи
сувати історію своїх частин та команд, а опісля висилати до Начальної 
Команди, де поручено пор. Євшанові-Федюшці4 збирати ввесь цей 
матеріял. З питомою йому пильністю забрався він до діла і робота 
пішла скоро вперед. Він приготовив відозви, проекти й квестіонарі та 
розіслав по всіх командах».5

Праця пор. М. Євшана-Федюшки і його співробітників у різних 
командах Галицької Армії не дала матеріялів майбутнім дослідникам 
воєнної історії УГА, бо її архівів не можна було зберегти. У воєнній 
і революційній хуртовині 1920 року пропали безповоротно архіви всіх 
команд УГА. Все, що можна було врятувати заходами відважних 
і рішучих старшин, зберігалося перед війною в бібліотеці й музеї 
НТШ у Львові, які тепер є в руках большевиків. Деякі документи 
вдалось роздобути Дмитрові Микитюкові, який видав досі 4 томи 
матеріялів до історії Української Галицької Армії,6 а деякі документи 
ще й досі находяться в руках щасливих приватних посідачів, між  
ними Оперативний щоденник Начальної Команди Української Галиць
кої Армії. Про цей Щоденник кружляють добрі вістки, що його готов
лять до друку. Коли ж  цього не станеться, хтось мусить, врешті, зай
нятися долею цього першоджерела до воєнної історії славної УГА.

Все ж  таки, хоч організаційна праця над створенням першоджерел 
до історії УГА не дала результату з причин від Армії цілком неза
лежних, не можна сказати, що брошури д-ра І. Кревецького про укра
їнську мемуаристику, його постійні нагадування й заохочування до 
писання спогадів, не дали результату. Ні, вони мали великий вплив 
на старшин і стрільців УГА. Вони були причиною, що в роки між  
двома війнами, у Львові та в інших містах Галичини появилося було 
дуже багато споминів учасників УГА. Спомини ці появлялися окре
мими книжковими виданнями або в формі більших чи менших стат- 
тей у різних календарях-альманахах, журналах, у пресі. Коли ми 
кажемо, що в роках між двома (війнами, Львів був центром україн
ської воєнно-історичної науки, то мусимо теж сказати, що від інших 
центрів української воєнно-історичної науки (Каліш-Варшава, Париж,

4 Микола Євшан, справжнє прізвище Федюшка (1889—1919), літератур
ний критик й естет, поручник УГА, помер від тифу у Вінниці в грудні 
1919 року.

5 Пор. д-р Степан Шухевич, Спомини з Української Галицької Армії 
(1918—1920), III частина, Львів 1929, вид. «Червоної Калини», ст. 48.

6 Див. Українська Галицька Армія,, Матеріяли до історії. Видав хор. 
УСС Дмитро Микиткж. Том. І, Вінніпег 1958, ст. 674; Том II, Вінніпег* 1960, 
ст. 383; Том III, Вінніпег* 1966, ст. 232; Том IV, Віїшіпеґ 1968, ст. 291.
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Прага) Львів відрізнявся великою кількістю випродукованої озоєнно- 
історичної мемуаристики. Це твердження не означає, що в львів
ському центрі, не продуковано іншої літератури крім мемуаристичної, 
бо в ньому постали теж важливі праці аналітичного й синтетичного 
характеру. Наше твердження означає тільки, що в львівському центрі, 
серед усіх родів воєнно-історичної літератури, мемуаристична літера
тура переважала.

Питання тепер стоїть, чи мемуари належать до історіографії і чи 
можна аналізувати їх  в статті, що має характер історіографічного 
огляду? Ми на це питання відповідаємо позитивно. Хоч мемуари особ
ливо важливі як історичні джерела, що збагачують документальну 
базу дослідної праці і  хоч аналіза їх  належить до іншої ділянки істо
ричної науки, що має назву джерелознавства, історіографічне значен
ня деяких воєнно-історичних мемуарів є поза всяким сумнівом. Такі 
мемуаристи, як, наприклад, ген. М. Омелянович-Павленко, д-р Степан 
Шухевич, гон. Всеволод Петрів, Микола Галаган й багато інших не 
обмежуються тільки описом баченого і пережитого, але й притяга
ють до своїх спогадів більше або менше число документальних дж е
рел, намагаються передумати й аналізувати минуле, роблять з нього 
висновки. Таким чином, їхні мемуари сприяють формуванню науко
вих поглядів на історичні події, при чому нерідко стають вони більше 
дійовим засобом поширення історичних знань, ніж роботи дослідного 
чи науково-популярного характеру. З  цих усіх причин, неможливо 
виключити творів деяких воєнно-історичних мемуаристів із історіо
графічного огляду воєнно-історичної літератури, а все, що припадає 
на долю історіографа зробити, то серед багатьох творів мемуаристич- 
ного характеру зробити відповідну селекцію й мемуари, що мають 
воєнно-історичне значення включити в свій огляд.

Було б помилкою думати, що вся ця воєнно-історична мемуари
стика, яка в такій значній кількості появилася була в Галичині в пе
ріоді між двома війнами, відповідає вимогам, які треба ставити до 
воєнно-історичної мемуаристики, коли бажається її трактувати як 
воєнну історіографію. Загально можна сказати, що галицька мему
аристика, періоду між двома війнами, таким вимогам не відповідала. 
В одній статті, надрукованій на сторінках «Літопису Червоної Кали
ни»7 відомий український воєнний історик Осип Думін (1893—1945 (?), 
писав теж під псевдонімом Антін Крезуб), звертаїв увагу мемуаристів, 
що вони «не досконаляться ні щодо змісту, ні щодо представлення» 
своїх мемуарів. Він нарікав, що бракує певного об’єднуючого центру, 
що руководив би роботою, встановляв би пляни зайнять і даівав авто
рам імпульс». В іншій статті на сторінках цього ж  журналу, цей ж е  
історик, О. Думін, нарікав на малу кількість старшин УГА, які напи
сали досі мемуари, бо як подав: «з тисячі старшин Галицької Армії 
написало дотепер щонебудь понад 60 люда».8 Далі ми побачимо, що 
споминів написало багато більше старшин, як подав Думін, який

7 О. Думін, «Пара працювати організовано», JI4K, 1937, 9, 2.
8 О. Думін, «Чому мовчите?», ЛЧК.У 1936, 12, 17—18.
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мабуть хотів звернути увагу, що тільки 60 старшин написало варті 
уваги спогади. Але, в загальному, О. Думін має рацію: загальна вар
тість мемуаристики, що постала в львівському центрі мала, зокрема 
під військово-фаховим оглядом. Цьому не можна дивуватися, бо 
старшини Корпусу Січових Стрільців й УГА, що її творили, були 
переважно запасними старшинами й не мали високої військової освіти 
старшин генерального штабу. Вони свої спогади писали з пам’яті, бо 
документи пропали в зв’язку з трагічним кінцем Корпусу СС чи УГА, 
насвітлювали події з точки зору індивідуума, а не колективу, ставля
чи наголос не на опис воєнних подій, а на опис своїх особистих пригод 
на війні. Таким чином, зйемуаристична продукція львівського центру, 
кількісно дуже багата, якісно мусіла уступати продукції калісько- 
варшавського центру, де воснно-історичні матеріяли були писані 
старшинами генерального штабу, в багатьох випадках з документами 
в руках, в умовах існування об’єднуючого, координуючого й унапрям- 
люючого центру, яким було Українське воєнно-історичне товариство 
(УВІТ), на брак якого в Галичині слушно нарікав О. Думін.

Критичні зауваження про рівень воєнно-історичної мемуаристики 
в львівському центрі ніяк не мають на меті принизити значення 
львівського центру української воєнно-історичної науки. Дальший 
розгляд покаже, що в цьому центрі появилося багато творів, що мають 
значення для висвітлення історії визвольної війни українського на
роду в 1917— 1920 роках. Можна навіть сказати, що під цим оглядом 
львівський центр передував перед іншими центрами української 
воєнно-історичної науки. На цей стан вплинули, зокрема, два факти: 
Львів був осередком української території, окупованої версальською 
Польщею, осередком українського суспільно-громадського, економіч
ного й культурного життя, а населення цієї території стало ентузі- 
ястичним відборцем і читачем цієї української воєнно-історичної 
літератури, що її створили воєнно-історичні мемуаристи й дослідники.

XI

Розуміється, в рамцях нашої історіографічної статті, немає мож- 
ливости провести всеохоплюючої аналізи мемуаристичної літератури 
львівського центру. Це велика тема, що вимагає спеціяльного моно
графічного дослідження, опертого на бібліографічних розшуках. Зав
дання нашої праці скромніше. Вона зводиться до того, щоб лише 
накреслити шляхи до такого монографічного дослідження, першою 
передумовою якого буде зладження відповідних бібліографічних по
казників, в яких будуть зареєстровані всі воєнно-історичні матеріяли, 
що появилися були в Західній Україні в періоді між двома війнами.

Найбільше у Львові для видання української воєнно-історичної 
літератури причинилася була видавнича кооператива «Червоної Ка
лини». Вона постала була в 1921 році і за 18 років свого існування до 
1939 року, видала була низку книг, що пригадували й закріплювали 
традицію визвольної війни й дуже причинилися були до відродження
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збройної традиції в роках II Світової війни, (в формі УПА й УНА. 
Крім книжок, «Червона Калина» щорічно видавала свій історичний 
календар-альманах «Червоної Калини», який був надзвичайно попу
лярним серед українського населення, зокрема серед української мо
лоді. Перший календар «Червоної Калини» видано в 1921 році на
1922 рік і його сконфіскувала була польська поліція, але його можна 
було набути «з-під поли». Останній календар-альманах «Червоної 
Калини» видано в 1938 році на 1939 рік. Разом видано 18 календарів- 
альманахів «Червоної Калини», що разом нараховували 2 885 сторі
нок друку. Календарі були ілюстровані; в календарях на кожний 
місяць подавався опис якоїсь геройської події з років визвольної 
війни, статті календаря-альманаху були переважно історичні, при 
чому висвітленню історії визвольної війни присвячувалось в них ба
гато місця.

Крім щорічних календарів-альманахів «Червоної Калини», «Чер
вона Калина» від жовтня 1929 року видавала теж місячний журнал 
«Літопис Червоної Калини», присвячений розглядові української во
єнної історії. Журнал був багато ілюстрований пам’ятковими знім
ками і появлявся на 24 сторінках формату кварто, на доброму папері. 
В липні-серпні кожного року появлялося одне подвійне число (7—8) 
на 40 сторінках. Разом до липнево-серпневого числа за 1939 рік, яке 
було останнім числом «Літопису Червоної Калини», що появився був 
перед війною, «Червона Калина» видала 2 776 сторінок цього журна
лу, що теж був надзвичайно популярний серед української молоді й 
старшого громадянства.

Книжки «Червоної Калини», календарі-альманахи «Червоної Ка
лини» (далі КЧК), «Літопис Червоної Калини» (далі JI4K) — це ба
гатющий вклад цього видавничого товариства в дослідження україн
ської воєнної історії, вклад, який немає собі рівного в анналах укра
їнської воєнної історіографії. Душею цього видавничого товариства, 
його довголітнім директором був сотн. Осип Навроцький (1890—1972), 
який помер у Вінніпегу в Канаді.

У цьому місці мусимо ще раз підкреслити, що видавши значну 
кількість воєнно-історичної літератури, «Червона Калина» зуміла ви
ховати для неї масового споживача. Цей масовий читач був причиною, 
що й інші українські видавництва в Західній Україні видавали укра
їнську воєнно-історичну літературу, що статті на воєнно-історичні те
ми зустрічались в усіх газетах і журналах національного напрямку та 
в усіх календарях-альманахах, що появлялися в Західній Україні. 
Що більше, на базі великого запотребування на твори воєнно-історич
ного змісту могли появитися у Львові багато ілюстровані воєнно-істо- 
ричні монографії, як «Альбом УСС», «Історія Легіону УСС»
О. Думіна, «Золоті Ворота» (Історія Січових Стрільців) і, врешті «Істо
рія українського війська», видання Івана Тиктора. Пляновано видати 
ще «Альбом УГА», який був уже готовий до друку. Вперше теж укра
їнські воєнно-історичні гасла було вміщено в «Українську Загальну 
Енциклопедію» (УЗЕ), а окрема «Українська Воєнна Енциклопедія»
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укладу Зенона Стефанова була (вже теж готова до друку. Війна пе
решкодила у виданні запланованих творів, при чому цінні рукописи 
й знімки пропали в наслідок воєнних подій.

Подаючи тут загальну інформацію про видавничу діяльність «Чер
воної Калини» ми бажаємо ще зауважити, що видання «Червоної 
Калини» збереглись за океаном у кількох збірках. У бібліотеці Дослід- 
нього Інституту ім. В. Липинського в Філядельфії зберігаються 
комплети річників «Літопису Червоної Калини», комплет історичних 
календарів-альманахів «Червоної Калини» і більшість її книжкових 
видань, зокрема комплети спогадів д-ра Степана Шухевича, ген. Все
волода Петрова й Миколи Галагана, потрібні кожному дослідникові 
української воєнної історії.

Воєнно-історична аналіза матеріялів, надрукованих у КЧК  і JI4K  
важка, перш-за-все, тому, що матеріялів цих надруковано дуже ба
гато. У КЧК  і JI4K  надруковано 1 766 різних матеріялів: статтей, спо
минів, історичних нарисів, віршів й оповідань, рецензій і замі
ток, календарних описів геройств і бойових чинів, бібліографічних 
оглядів, посмертних згадок, закликів тощо. Серед цих матеріялів 
є довші, серійні матеріяли, як, наприклад, «Історія 8-ої Самбірської 
бриґади» д-ра І. Карпинця, Юрія Горліс-Горського «Холодний яр», 
полк. М, Середи «Отаманщина» чи теж «Українська жінка у виз
вольних змаганнях 1917—1920 pp.», а навіть просторий «Список дж е
рел до історії української визвольної війни 1914—1921 рр.» І(вана) 
Щ(ендрика), що появлявся майже впродовж усіх років появи JI4K, але 
ми всі ці серійні матеріяли рахуємо, кожний з них, за один матеріял. 
Докладний перегляд усіх цих матеріялів дозволив вилучити з-поміж  
них 500 матеріялів, які мають значення для дослідника української 
воєнної історії. Тематична характеристика цих 500 матеріялів в 
КЧК  і JI4K  подана в наступному зведенні.

Тематична характеристика матеріялів КЧ К і JI4K

Т а б л .  2

Т е м а т и к а К і л ь к і с т ь

1. Леґіон УСС 14
2. Українська Галицька Армія 

Операції УГА
Генералітет і бриґади УГА 
Роди зброї й служб УГА

120
86
89 295

3. Армія й фльота У HP
Армія УНР 
Фльота УНР 
Січові Стрільці (СС)

65
14
19
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Військові школи 9
Повстанський рух 19
Жінка у визвольних змаганнях 1 127

4. Кубанська козацьке військо 4
5. Махнівщина 4
6. Воєнна історія (княжа доба й козаччина) 38
7. Рецензії 14
8. Бібліографії 4

Р а з о м :  1—8 500

Наступне зведення подає тематичну характеристику матеріялів
про Українську Галицьку Армію.

Тематична характеристика матеріялів К Ч К  і Л Ч К  про УГА

Т а б л. 3

Т е м а т и к а  К і л ь к і с т ь

1. Операції УГА
Листопадовий зрив 16
Бої за Львіїв 27
Офензива під Вовчухами 2
Перший відворот 7
Чортківська офензива 19
Похід на Київ 9
Війна проти Денікіна 6
ЧУГА 24
Закарпаття 3
Лемківщина 7

нералітет і бриґади УГА
Генералітет 16

1 УСС 10
2 Коломийська 4
3 Бережанська 4
4 Золочівська 10
5 Сокальська 4
6 Равська 4
7 Львівська 6
8 Самбірська 7
9 Белзько-угнівська 9

10 Янівська 5
11 Стрийська 1
12 1
14 2
18 1
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Гірська 1
Кінна 1 86

>ди зброї й служб УГА
Піхота 39
Кіннота 3
Артилерія 14
Сапери 2.
Зв'язок 2
Летунство 4
Панцерні поїзди 2
Обоз 1
Санітарна служба 12
Польова пошта 1
Розвідка 1
Жандармерія 1
Погранична служба 
Бишкіл

1

Старшинська школи 1
Однострій 1
Окружна команда 1 89

Р а з о м :  1—3 295

Погляд на наведені таблиці, зокрема на таблицю, що показує тема
тичну характеристику матеріялів про УГА, надрукованих у КЧК  і 
ЛЧК9 переконує нас про існування численних прогалин у мемуари
стиці, а теж про нерівномірне трактування тематики визвольної війни 
мемуаристами. Було б даремною справою шукати мемуарів про таку 
важливу справу кожної модерної армії, як, напр., постачання, забез
печення армії харчами й фуражем, зброєю, івоєнними матеріялами. 
Немає спогаду про забезпечення армії кіньми, про ветеринарну служ
бу, про транспорт (автомобільний, залізничий тощо). Ці прогалини 
будуть причиною, що на підставі існуючої мемуаристики не можна 
буде встановити точного перебігу окремих подій чи фактів. Нерівно
мірне трактування тематики визвольної війни вражає з першого 
погляду, коли береться до уваги, що такий визначний бойовий чин 
Галицької Армії, як Вовчухівська офензива, заступлений є тільки 2 
спогадами. Коли про події в Червоній Українській Галицькій Армії 
(ЧУГА) писало аж 24 мемуаристів, то про блискучий похід на Київ 
тільки 9, менше, як про Чортківську офензиву (19). Історія бриґад 
УГА теж нерівномірно насвітлена, бо про 10 із поданих 16 бриґад 
писало тільки 4 або менше, мемуаристів, а про деякі бриґади (13, 15, 
16, 17, 19—21) не писав ніхто. Подібно нерівномірно представлена теж  
характеристика родів зброї й служб, бо тільки піхота, артилерія й 
санітарна служба можуть похвалитися більшою кількістю спогадів.

Вину за цей незадовільний стан не поносить видавництво «Чер
вона Калина», що друкувало все вартісне, що отримало до друку, 
при чому часто виявляло ініціятиву для написання твору, ані теж
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самі мемуаристи, яким належиться признання за написання їхніх  
мемуарів. Чого бракувало, то власне цього об’єднуючого координу
ючого й унапрямлюючого центру, в формі товариства українських 
істориків чи теж наукового інституту для вивчення української воєн
ної історії, організації якого вимагав у вгаданій намі статті О. Думін. 
В 1921—1925 роках такий центр існував в формі семінара української 
воєнної історії під проводом проф. д-ра І. Кревецького, але цей семі
нар зліквідувався, коли таємним українським високим школам у  
Львові прийшов кінець. Спроби Української Військової Організації 
(УВО) втримати семінар української воєнної історії мали епізодичний 
характер. Після ліквідації семінара української воєнної історії при 
Українському Таємному Університеті, на території Західньої України 
не постала ніяка наукова установа, яка б сприяла вивченню україн
ської воєнної історії і навіть варшавське Українське воєнно-історичне 
товариство не поширило своєї діяльности на територію Західньої 
України. Таким чином, західньо-український воєнний історик не мав 
організованої наукової допомоги так, як, зрештою не має її й тепер. 
Все, що українські воєнні історики зробили, зробили вони самі й приз
нання за те, що вони зробили, належиться тільки їм самим.

XII

Переходимо тепер до подрібної характеристики мемуаристики, на
друкованої на сторінках КЧК  і JI4K . Очевидно, в рамках нашої статті 
ми не маємо можливости подати характеристики вибраних нами 500 
мемуарів і матеріялів до історії української армії і з цієї причини 
мусимо перевести другу селекцію. У ній ми вибираємо, перш-за-все, 
матеріяли, що мають характер воєнно-історичної аналізи чи синтези 
і є помітним вкладом у воєнно-історичну науку. Такі матеріяли повин
ні бути відомі кожному воєнному історикові української армії.

У першій групі нашого зведення ми подали 14 матеріялів, які 
висвітлюють історію Легіону УСС в австрійській армії в 1914— 1918 pp. 
Коли йдеться про літературу про УСС 1914—1918 років, то про неї 
можна зробити такі два зауваження: а) вона є, можна сказати, повна, 
бо ледви чи така подія або факт з історії УСС не були в ній висвітлені; 
б) вона написана стрілецькими авторами на високому фаховому й 
літературному поземі. Велика кількість доброї літератури про УСС 
років була причиною, що вже в періоді між двома війнами могли 
появитися вичерпні історії УСС, а саме Альбом УСС, Історія Леґіопу 
УСС О. Думіна й розділ «Українські Січові Стрільці» в Історії укра
їнського війська, автором якого був д-р Богдан Гнатевич.9

9 Альбом УСС: Українські Січові Стрільці 1914—1920. Перший наклад: 
Львів 1935; другий наклад: Львів, 1936; третій наклад: Монтреаль 1955. 
Матеріяли до альбому ■зіібірали д-р Іван Іванець і Василь Софронів-Левиць- 
кий. Текст зредаґуївіа© д-р Богдан Гнатевич чтри співпраці Льва Лепкого 
і д-ра Івана ІІіімчука. Нові матеріяли для 3-го накладу зібрав і зредаґу- 
вав д-р» Ігор Федів.
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Високий фаховий і літературний позем ціхує теж статті стрілець
ких авторів на сторінках КЧК  і JI4K. Серед них вирізняємо статті
В. Дзіковського, Б. Гнатевика, М. Заклинського, д-ра І. Іванця, І. Фе- 
дева, Й. Гірняка, о. О. М. Каровця, ЧСВВ і С. Онуфрика. У них спо
гади про бої (Маківка, Лисоня, Конюхи), перебування на Україні в 1918 
році, про пресову квартиру, духовну опіку і про оркестру УСС.10

Далі в нашому зведенні йдуть матеріяли про операції УГА. Пер
шою із них, був, у нашому розумінні, Листопадовий зрив , операція, 
яка вдалася українцям блискуче. На жаль, літературу про Листопадо
вий зрив не можна, в ніякому разі вважати достатньою, бо й тепер, 
коли минуло 55 років від Зриву, можна назвати численні повітові 
міста Східньої Галичини, про які ми не знаємо, що в них сталося
1 листопада 1918 року. Багато з надрукованого матеріялу про Листо
падовий зрив у  різних місцевостях не можна використати дослідни
ками, бо різні календарі, журнали й газети, в яких вони були друко
вані, тепер для них недоступні або важко доступні.

На сторінках КЧК  і ЛЧК  надруковано тільки 16 матеріялів про 
Листопадовий зрив, коли не рахувати коротких звітів кур’єрів Укра
їнської Національної Ради до різних місцевостей. Ця кількість не 
може нас вдоволяти, коли візьмемо до уваги, що в українській Гали
чині 48 осідків повітових адміністрацій і вдвічі стільки осідків судо
вих адміністрацій (судових повітів). Це тільки на території, де фак
тично Листопадовий зрив відбувся, не рахуючи Засяння, Лемківщини, 
Буковини. Таким чином, кількість 16 матеріялів про Листопадовий 
зрив не може вдоволяти там, де таких матеріялів повинно було бути 
принаймні вдесятеро стільки.

Із надрукованих матеріялів про Листопадовий зрив дуже цінною 
вважаємо статтю О. Думіна, яка заперечує постійні польські твер

Осип Дуїмін, Історія Леґіопу Українських Січових Стрільців 1914— 
1918. Історія визвольної боротьби України в монографіях. І том. 99 світ
лин і, 23 схем. Львів, 1936, вид. «Червоної Калини».

Д-р Богдан Гнатевич, «Уіфашські Січскві Стрільці», Історія україн 
ського війська, Львів 1936, вид. Івана Тиктора, ст. 293—356.

Василь Дзіковський, «Маківка. З нагоди 15 річниці побідного бою», 
К Ч К  1930, ст. 1—10.

Богдан Гнатевич, «Лисоня. Жмут спогадів з боїв», К Ч К  1930, стор. 
136—142.

Мирон Заклинський, «Наступ УСС на Олександръзськ 1918 р.», К Ч К
1932, істор. 46—51; його ж, «Січові стрільці на Херсонщині», КЧК 1933, 
стор. 54—67; його ж, «Карні експедиції УСС у Херсонщині», К Ч К  1933, 
стор. 67—77.

Д-р Іван Іванець, «Бай оід Конюхами. З’ приводу 15 річниці», К Ч К  1932, 
стор. 145—149; його ж, «Пресова кватира УСС. З приводу 20-ліття її існу
вання», К Ч К  1935, стор. 5—11; Ігор Федів, «Конюхи. Уривки з дневника 
15. V. — ЗО. VI., 1917», КЧ К  1932, стор. 149^-157; Йосип Гірняк, «Кіш УСС. 
Його життя і роля в стрілецтві», КЧ К  1935, стор. 46—57.

О. О. М. Каровець, ЧСВ.В, «Зі записок полевого духовіника Бригади 
УСС», К Ч К  1936, стор. 125—132; Степан Онуфрик, «Оркестра У ОС», КЧ К  
1934, 128—132.
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дження про допомогу Австрії у здійсненні Листопадового зриву.11 
Цінним доповненням до неї є стаття JL ПІанковського, в якій автор 
використав дані офіційної історії «Останньої війни Австро-Угорщини» 
для переведення доказу, що 1 листопада 1918 року не було в Галичині 
ні одної австрійської фронтової частини з українським особовим скла
дом. Автор показує, де 1 листопада 1918 року перебували кожний 
український полк, курінь, ескадрон чи батерія.12 З інших матеріялів 
заслуговує на увагу спогад Ф. О. НІ., в якім автор показав психоло
гічну сторінку боротьби за Львів, отже насвітлив тему, що є особливо 
важливою для дослідження воєнної історії. Звертають теж увагу статті
0. Я. Д. і Т. Г. про ситуацію в Перемишлі. Франц Коковський подає, 
як українці організує а лися до Листопадового перевороту, подаючи 
цінні зауваження до своєї теми.13

З черги маємо групу спогадів про боротьбу у Львові й під Львовом. 
Ця група нараховує 27 позицій. Насамперед слід назвати дві статті
1. Кедрина, які є відгуками на польські твори про бої у Львові.14 Далі,
О. Думін досліджує питання, чи Загін СС з Білої Церкви міг вирішити 
бої за Львів на українську користь, якщо б замість брати участь в пов
станні проти гетьмана П. Скоропадського, приїхав був до Львова і 
взяв участь в боях за Львів.15 Цінні інформації про бої у  Львові 
подають І. Фенців (українська артилерія у Львові), Й. Сідельник, 
Я. Гордій, П. Сайкевич, М. Заклинський та інші,16 а про бої під Льво
вом пишуть В. Горбай, Т. Марітчак, Є. Яворівський, д-р Л. Мака- 
рушка, Д. Пеленський.17 А. Дівнич подає нарис історії Львівської

П О . Думін, «Австрійська інтрига і листопадовий переворот», ЛЧК  
1933, 7/8, 13—-18.

12 Лев Шанковський, «Де були українські полки австрійської армії 
зіри кінці світової війни», ЛЧКу 1939, 6, 14—17. 7/8, 19—22. Передруковано 
Лев Шанковський, Українська армія в боротьбі з державність, Мюнхен, 
1958, вид. «Дніпрова хвиля», стор. 85—105.

!3 Ф. О. Ш. «Листопад 1918», ЛЧК  1937, 11, 17—21; о. Я. Д. «Журавиця
14 Іван Кедрин, «Польський генерал про львівські леґенди», ЛЧК  

1933, 120—21; його ж  ,«Бої в офіціяльному польському насвітленні», ЛЧК  
1033, 2, 15—17.

13 О. Думін (Антін Крезуб), «Бої за Львів і наддніпрянські СС», КЧК  
1930, 27—33.

is І. Фенців, «Українська артилерія у Львові 1—21. XI. 1918», ЛЧК
1929, 1, 3—6; Йосафат Сідельник, «Перші дні листопада 1918 р. на голоз- 
нім двірці», ЛЧК  1932, 11, 2—3; Ярослав Гордій, «Єзуїтський город» (Епі
зоди з львівських боїв 9. XI. 1918), КЧ К  1929, 71—76; Петро Сайкевич, 
«Бої на Замарстинюві дня 21. XI. 1918», ЛЧК  1936, 9, 2—3; Мирон Заклин
ський, «Відворот» (Фраґмент із львівських боїв 1918 p.), КЧ К  1934, 146- 
150; його ж, «Оборона казарми Фердинанда» (Фраґмент із львівських бо
їв), КЧК 1936, 67—77; М. Д. «Перший день на Підзамчу. Спомин», ЛЧК
1933, 5, 2—3; його ж  «Фрагменти, з боїв «а Підзамчу», ЛЧК  1933, 6, 3—5.

17 Василь Горбай, «На переломі. Спомини 17-літнього хлопця», ЛЧК
1930, 11, 2—4; його ж, «Наступ на Кульпарків», ЛЧК  1931, 7—11; Теодор 
Марітчак, «На переломі. Щоденник підхорунжого з 1918 року», ЛЧК  1936,
1, 16—19; 2, 21-—22; 3, 20—23; 4, 19-21; 5, 14—16; 6, 18—21. Євген Яворшвський, 
«Бій під Сиґнівкою», КЧК  1928, 65—69; д-р Любомир Макарушка, «Малан-
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окружної команди, яка після упадку Львова перестала існувати, аж
15 березня 1919 року покликано її знову до життя з осідком у Яри- 
чеві Новім.18

Бої за Львів і під Львовом мають непогану літературу в україн
ській мемуаристиці. Але вони мають теж щось більше: синтетичну 
працю сотн. Олекси Кузьми «Листопадові дні», якою автор здобув 
собі тривале місце в українській воєнній історіографії. Сотн. Олекса 
Кузьма (1875—1941), редактор «Діла» (1902—1938) і редактор львів
ської «Свободи» (1922—1938) дав повну джерельну історію листопа
дових боїв у Львові й під Львовом в 1918 році, одну з найкращих 
книг української воєнно-історичної літератури, щасливо перевидану 
в Нью Йорку відродженим товариством «Червоної Калини» в I960 
році.19 Крім «Листопадових днів», сотн. О. Кузьма був теж автором 
інших причинків до воєнної історії УГА.20

Рішуче менше щастя має чергова операція Галицької армії — Вов- 
чухівська офензива. На сторінках КЧК  і ЛЧК находимо тільки два 
спогади, присвячені цій операції.21 Все ж  таки, повний перебіг Вовчу- 
хівської офензиви подано в знаменитій «Історії 8 Галицької бриґади» 
(давнішої «групи Рудки» або «Групи Гофмана»), пера д-ра І. Кар- 
пинця, яка появлялася впродовж 4 років на сторінках ЛЧК.22 Це один 
із найкращих воєнно-історичних творів, який появився був у Гали
чині в періоді між двома війнами.

Нам не відомо, чому «Історії» д-ра І. Карпинця не видано окремим 
книжковим виданням. Можливо не видано її тому, що вона не була 
ще закінчена. Д-р І. Карпинець представив історію 8-ої бриґади від 
початків її існування до першого відвороту Галицької армії включно. 
Можливо, що він працював над закінченням своєї «Історії», яка тоді 
мала б була вийти книжковим виданням.

До свого завдання написати історію своєї бриґади д-р І. Карпинець 
підійшов не тільки дуже сумлінно, але й фахово. Він був фаховим

ка 1919 р. піді Львовом. Сіпомин з одної битви», К Ч К  1928, 132—139; Дам’ян 
Пеленський, «Осінь 1918 року. Уривки зі спогадів», К Ч К  1934, 146—150.

18 А. Дівнич, «Окружна військова команда Львів», КЧК 1925, 63-65,
19 Олекса Кузьма, Листопадові дні 1918 р. Львів 1931, накладом ав

тора, стор. 447. В 1960 році іперевидаїно накладом видавничої 'кооперативи 
«Червона Калина» в Ню Йорку.

20 о .  Кузьма, «Обоїзництво УГА», ЛЧК  1930, 7/8, 8—9; його ж, «З істо
рії одного куреня <3 боїв під Львовом)», Календар «Просвіти», 1926, Львів 
1925, 96—107; його ж, «З листопадових боїв», Свобода, Л ь е ів , ч . 42 за 1926 
рік; його ж, «З листопадових боїв за пошту», Свобода, Львів ч. 45 за 
1928 ірік.

21 Василь Горбай, «Ґати Петре» (Дев’ята Усусусів під Городком), ЛЧ К  
1932, 4, 10—11; Петро Будз, «Гуцульський курінь», К Ч К  1934, 112—115.

22 д-р  Іван Карпинець, «Історія 8 Галицької бриґади (давнішої «групи 
Рудки» або «лрупи Гофаусана)», ЛЧК  1932, 6, 7—10; 7/8, 12—16; 10, 16—20;
11, 19і—23; 12, 18-24; ЛЧК  1933, 2, 19—24; 3, 12—16; 4, 18—20; 5, 10—13; 6, 
18—22; ЛЧК  1934, 3, 16—18; 4, 18—21; 5, 18—21; 6, 15-19; 7/8, 26—30; 11, 9— 
12; 12, 18—21; ЛЧК  1935, 3, 21-24; 4, 17—20; 5, 18—21, 6, 18—21; 7/8, 34—37; 
10, 19і—22; 12, 19—23.
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істориком, мав докторат з історії. Як фахівцеві йому було відомо, що 
годі написати історію з самої пам’яті, але що для цього потрібно дж е
рел і ці джерела д-р І, Карпинець зібрав у зразковий спосіб. Крім 
збору документів українських і польських, крім існуючої української 
й польської літератури предмету, крім щоденників і спогадів това
ришів по зброї, д-р І. Карпинець використав широко опитування това
ришів по зброї, їхні реляції усні й письмові про бої чи події, які мали 
місце. У результаті постав твір, який поруч книги сотн. Олекси Кузь
ми «Листопадові дні», може бути зразком, як слід такі твори писати. 
Можна тільки жалувати, що «Історія 8-ої Самбірської бриґади» є 
одинокою цього роду «Історією», що інші бриґади Галицької армії не 
мали таких своїх історіописців. 23

Крім «Історії 8-ої Самбірської бриґади», д-р І. Карпинець опублі
кував теж менші причинки до воєнної історії Галицької Армії. Всі 
його праці представляють значну вартість і є цінним надбанням укра
їнської воєнно-історичної науки.24

Коли польська армія в наслідок постійної допомоги з усіх поль
ських земель, а теж з Франції (Армія ген. Галлера) осягнула перевагу 
над Галицькою армією, прийшло до загального польського наступу 
проти Галицької армії і її першого .відвороту. На жаль, перший відво
рот Галицької армії не має зовсім літератури, коли йдеться про від
ворот північного крила (І. Корпус), а має тільки відворот південного 
крила (III. Корпус) у праці д-ра І. Карпинця. На сторінках КЧКі JI4K  
е тільки одна стаття про події в групі «Крукеничі» і цікаві статті 
про положення на Покутті в зв’язку з агресією румунської армії на 
користь Польщі в травні 1919 р.25

Дозволі чисельною є література про Чортківську офензиву в черв
ні 1919 року. Ця група, в нашому зведенні, має 19 позицій. Докумен
тальний характер має стаття Є. Яворівського, який використовує 
документи Начальної Команди Галицької Армії.26 Декілька статтей 
має аналітичний підхід: статті В. Бачинського, Т. Марітчака, пполк.
А. Бізанца.27 Окремі бої Чортківської офензиви висвітлено в стат-

23 Тільки 14 бриґада має свою коротку історію. Див. П. Арію, «Нарис 
історії 14 бриґади УГА», ЛЧК 1930, 1, 16—18; 2, 18—19; 3, 19—20; 4, 20—22;
5, 19—21; б, 20—22; 7/8, 25—29; 9, 16—.18; 10, 19—20.

24 Д-р Іваїн Каїроинець, «І курінь 8 бриґади УГА. Із записок». ЛЧК
1931, 1, 12—14; 2, 20—23, 3, 20—21; його ж, «Панцирний поїзд ч. 2», КЧК 
1986, 82—89.

25 в. П. «Груїпа Крукеничі (під час. польської офензиви в травні 1919 р. 
Уривки», КЧК  1928, 78—83; «З' днів тривоги на Покуттю (хроніка 23—28 
травня 1919», ЛЧК, 1929, '2, 16—18; 3, 15—18; д-р Іван Велигорський, «З Го- 
роїдеіжи під Нижні®», КЧК  1925, 85—87; Іваїн М'ихайленко, «Печеніжин- 
ська оборона в 1919і р.», КЧК 1927, 101—.103.

26 Євген Яворівський, «Чорггківська офензива і відворот за Збруч в ос
вітленні Начальної Команди», ЛЧК 1935, 12, 4—8.

27 Ваісиль Бачинський, «З-під Чорткова на Бережани», ЛЧК 1936, 7/8,
4—5; Теодор Марітчак, «О-т. Волощук про чсрткївську о.ензиву», ЛЧК, 
1937, З, 3—6; 4, 9—14; Підл. А. Бізанц, «Ягольниця», КЧК  1923, 52—59.
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тях О. Бистренка, д-ра І. Борковського, А. Дівнича та інших.28 Да 
речі, в цьому місці слід зазначити, що Чортківська офензива є одним
із краще висвітлених періодів боротьби Галицької армії. Найповніше 
насвітлення знайшла Чортківська офензива в праці учасника, д-ра 
JI. Макарушки. Розвідка його про «Чортківську офензиву» ввійшла 
в IV том Матеріялів до історії Української Галицької Армії, виданий 
Дмитром Микитюком у Вінніпегу.29

На Чортківській офензиві й на другому відвороті Галицької армії 
за р. Збруч кінчається період польсько-української війни, веденої 
головно Галицькою армією. В українській воєнно-історичній літера
турі існують тільки дві праці, що цей період насвітлюють: книга 
М. Омеляновича-Павленка, про яку ми вже згадували, і книга О. Ду- 
міна, «Нарис історії українсько-польської війни».30 Німецькою мовою 
є книга В. Кучабського, про яку ми згадували; вона є доброю синте
тичною історією українсько-польської війни. В «Історії українського 
війська» є розділ про історію УГА, пера О. Думіна і д-ра Б. Гнате- 
вича.31 Такий був стан перед початком II Світової війни і таким він 
залишився, якщо не рахувати збірників Д. Микитюка, досі.

(Далі буде)

28 Олесь Бистренко, «Під Жериборами. Фрагмент з офензиви ген. Гре
кова», ЛЧК  1933, 7/8, 18—19; д-р Іван Борксшський, «Удар на Чотрків», 
ЛЧ К  1938, 7/8, стор. 5—10; А, Дівнич, «Під Ян-чином (Вершок наступу й по
чаток відступу УГА в червні 1919 р.», КЧК, 1925, 78—82; Р. К. «За ключ до 
Львова», Л Ч К  1931, 7/8, 2—4; С. К. «За Плаучею (великою», ЛЧК, 7/8, 
17—18.

29 Любомир Макарушка, «Чортківська офензива», Українська Галицька 
Армія. Матеріяли до історії. Том IV. Видаїв хор. УСС Дмитро Мкпкитюк. 
Вінніпег, 1968, стор. 5—63.

30 Антін Крезуб, Нарис історії українсько-польської війни 1918—1919. 
Львів 1933, видавництво «Червоної Калини». Друге видання цієї книжки 
появилося в Ню Йорку, 1966 року, накладом видавництва «Око». 179 стор.

31 Д-р Богдан Гнатевич d Осип Думін, «Українська Галицька Армія», 
Історія українського війська, вид. І. Тиктора, Львів 1936, стор. 462—535. 
Друге доповнене видання Історії українського війська  появилося накладом
І. Тиктора у  Вінніпеґу в 1953 році.



Лев Шанковсъкий

НАРИС УКРАЇНСЬКОЇ ВОЄННОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

III. Українська воєнно-історична наука в періоді між війнами
(1921— 1939)

ХШ

У (порівнянні з мемуаристикою про польсько-українську війну,1 
мемуаристика про операції Галицької армії на Наддніпрянській Укра
їні представляється слабо. Про таку важливу операцію, як похід 
об’єднаних українських армій на Київ маємо тільки 9 позицій, про 
війну проти Добр армії ген. Денікіна тільки 6. Дещо більше маємо 
про період Червоної Української Галицької Армії (ЧУТА), бо 24 по
зиції, але, серед них, даремно було б шукати спогадів про історію 
реорганізованих частин ЧУГА, або про таку важливу історичну по
дію, як перехід 2-ої й 3-ої бригад ЧУГА на бік польської армії. Збе
реглись тільки накази, видані командами бриґад після цього пере
ходу.2

Найкраще військово-історичне насвітлення походові на Київ дає 
огляд сотн. К(упчанка), до речі, передрукований у КЧК  з «Українсь
кого скитальця».3 Багато цінного матеріялу про похід І Галицького 
корпусу на Київ дає довша ‘стаття інж. М. Скидана, який -був дер
жавним інспектором уряду УНР при І Галицькому корпусі.4 'Окремі

1 У попередньому розділі, через технічний недогляд, пропущено статті 
Календаря, Червоної Калини про Чортківську офензиву. Поскільки ці 
статті мають воєнно-історичне значення, ми наводимо їх на цьому місці. 
І таїк Микола Андрусяк пише про те, «Як прийшло до чортківського про
лому?» (КЧК 1936, 106—111), Іван Рогатинеький про «Чортківську офензи- 
ву» (КЧК  193,1, 58—64), Антін Дівнич про бій «Під Бережанами» (Лисоня, 
ио>хід вперед 18 до 22 червня 1919 — КЧК  1922, 49—53), д-р Любомир Мака- 
рушка про «Фраґменти з Чортківської офензиви» (КЧК 1935, 68—80) і Сте
пан Лисак про бій «Дід Монастириськами» (спомини з червневої офензи- 
ви 1919 року -  КЧК 1935, 96-98).

2 І. К. «Документ з останніх днів існування УГА (квітень 1920)», ЛЧК 
1937, 3, 12-43 і І. К. «Останній реорганізаційний наказ 1 Гал. укр. бриґади», 
ЛЧ К  1937, 6, 16.

3 Сотн. приділений до ген. бул. К(орній) Купчанко, «Армійна група 
ген. Краеса в наступі на Київ в серпні 1919 р.», КЧК} 1923, 108-117.

4 Інж. М. Скидан, «І Галицький корпус ов поході на Київ, ЛЧК 1936, 
:2, 7-10; 3, 14-19; 4, 10-14; 5, 9-13.
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моменти походу насвітлюють Степан Гайдучок;, Антін Дівнич і /Ми
хайло Островерха.5 Спогади (про події в Києві «подають Маріян Кар- 
пенюк і мґр. Іван Вербицький.6 Матеріяли до історії походу на Київ 
■можна знайти теж у цитованій уже -статті д-ра І. Карпинця,7 а  теж 
у  статтях авторів, що писали історію своїх бриґад чи куренів, як, 
напр., Петра Миговича, Степана Гайдука, Івана Сокола та ін., про які 
буде мова в дальших частинах нашої праці.

Бої проти Добрармії ген. Деніхіна насвітлюють -статті Павла Ма- 
ґаіса, (Нестора Яцева і Дмитра Кренжаловсьхого.8 Обставини, серед 
яких постав союзний договір УГА з Добр армією ген. Денікіна ста
рався вияснити чет. Дм. Паліїв.9 Чет. М. Д-в подав у спогаді про -своє 
-перебування у Деніїкжщів у xąpaicrepi зв’язкового старшини УГА, а 
Володимир Струць про своє перебування в денікінському полоні.10

Література про період ЧУГА складається, головно, з  імпресивних 
картин, які ілюструють життя частин УГА, заходи большевицької 
влади, настрої українського вояцтва в умовах союзу з большевика
ми. Тут відмічаємо статті д-ра Г. С., Ірини ГНміґельської-Климкерич, 
д-ра Миколи Андрусяка, Степана Вешриновича, І. Курки.11 У подіб
ному жанрі пишуть теж  свої спогади -Сидір Ярославин, С. Гайдучок, 
о. М. Вожак, при чому останній згадує про збірні станиці старшин 
у  Кодимі, Бірзулі, й Хвастові.12 Василь Моґетич старається вияснити,

5 Степан Гайдучок, «З минулих д н і в » ,  ЛЧК\ 1935, 6, 11: Антін Дівнич,
«В Житомирі» і(начерк з побуту? УГА , 1919 р.)„ КЧК, 1923, 101—106; Михай
ло Островерха, «Під Калиніївкою», ЛЧК, 1934, 5, 11.

6 Маріян Карпенкж, «День 31 серпня 1919 р. в Києві», КЧК, 1930, 34—
47; Мґр, Іван Вербицький, «Заняття Києва» (уривок з історії І куреня, 
8-ої Симбірської бриґади, написаний в Тухолі на Помор ю 1920 p.), КЧК\ 
1936, 112-115.

7 Д-р Іван Каїрпинець, «І курінь 8-ої бригади».. ЛЧК, 1931, І, 13—14;
2, 20-23; 3, 20-21.

8 Павло Маґас, «Перші бої з  Денікінцями», ЛЧК, 1933, 4, 15—17; Нестор 
Яці®, «Романів хутір (спомин-фраґмент)», КЧК, 1923, 122—124; Дмитро Крен- 
Ж'аловський, «Могилівеька група» (від 15. XI. 1919 до 18. II. 1920), КЧК,
1934, 94-101.

9 Дмитро Паліїв, «На чисту воду», ЛЧК, 1930, 6, 15-17; 7-8, 12—13.
10 М. Д-в, чет. УГА, «Як зв’язковий старшина у  Денікшнців», ЛЧК,

1933, 10, 14—16. Володимир Струць, «Шість тижнів в денікінськім полоні», 
ЛЧК, 1933, 7—8, 26—ЗО. М. Д-в —s криптонім чет. Михайла Дацкова.

її Д-р Г. С., «-Перші дні 3} большевиками (зі споминів)», КЧК, 1922, 58—
64. Ірина Шміґельська-Климкееич, «Мітінґ. Воєнний спомин», КЧК, 1931, 
92-96. Д-р Микола Андрусяк, «Серед останків УГА», КЧК, 1932, ИЗ-115. 
Степан Венвринович, «Весна 1920 року», КЧК, 1931, 155-160. І. Курка, «Вес
на 1920 р. в Одесі», КЧК, 1932, 117-124.

і2 Сидір Ярославин, «Як ми ставали большевиками», ЛЧК] 1935, 9, 3—5.
С. Гайдуїчок, «З побуту в Тульчинщині» (в наголовку помилка: в Туль- 
щині — Л. ПІ.), ЛЧК, 1934, 6, 12—15. От М. Вожак, «У» збірній станиці старр 
шиїн у Кодимі й Бірзулі», ЛЧК, 1939, 2, 20—21. Його ж, «У збірній станиці 
старшин у  Хвастові й Києві», ЛЧК, 1939, 4, 19—20.
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чому 4-а Золочівська бригада не входила в склад ЧУГА.13 Дещо шир
ше воєнно-історичне тло в своїх спогадах представляє Теодор Маріт- 
чак, а теж д-р Осип Німилович.14 Доброю воєнно-історичною -студією 
кінця 1-ої бриґади УСС є праця- д-р а І. Ьваїнця, для якої під будовою 
може бути довша студія Петра Миговича.15 Про кінець ЧУГА пишуть 
ще Денис Онищук, д-р інж. Г. Гаврилів, Степан Венгринович, а  Іван 
Байдак старається відповісти на питання, що мало статися, з україн
ськими галицькими бригадами після їх переходу на бік польської 
армії, чи пак, на бік Армії УНР.16

Огляд матеріалів ЛЧК і КЧК  про операції Галицької армії кінчає
мо літературою про операції УГА на Закарпатті й Лемківщині. УГА 
організувала три воєнні виправи на Закарпаття з метою приєднання 
цієї країни до української держави. Всі ці виправи закінчилися нев
дачею, але в ЛЧК і КЧК  маємо тільки три спогади про них.17 Де є 
важливі причинки, але про виправу на Мукачів ніхто нічого не на
писав на сторінках ЛЧК і КЧК.

Про Лемківщину існує переконання, що в 1918 році Листопадовий 
зрив минув її і що лемківська вітка українського народу нічого не 
-'зробила, щоб здобути волю й незалежність. Насправді, на території 
Лемківщини, постали були в 1918 році, в листопаді, дві «республіки»: 
одна українська («команчецька») й одна «русска» (гладишівська). 
Команчецька республіка протривала до 22 січня 1919 року і вона 
має свою «воєнну» історію, що її, на сторінках ЛЧК  і КЧК  старалися 
подати Франц Каховський та ін.18

13 Василь Моґетич, «Чи була зрада 4-ої бриґади УГА?», ЛЧЩ 1937, З, 
12-43.

14 Теодор Марітчак, «Останні дні II Корпусу. Декілька завваг з при
воду спомину о. І. Бобиляка», ЛЧК, 1936, 3, 4—6. Його ж, «Між двома фрон
тами. Остання реорганізація 1-ої бриґади (б. П корпусу)», ЛЧК} 1938, 6, 
3—6. Д-р Осип Німилович, «(Спомини про останні дні 3-го полку 1-ої Бри
гади УСС», ЛЧК, 1936, 5, 20-2,1.

15 Д-р Іван Іванець, «Дід Чудновом (кінець Бриґади УОС)», КЧЩ 1935, 
83-96. Петро Мигович, «При першій Вриґаді ЧУОС. Хронологічний хід 
подій», ЛЧК} 1938; 10, 11-15; 11, 16-19; 12, 11-14; 1939, 1, 17-19; 2, 17-19.

16 Денис Онищук, «Останній акт», ЛЧК, 1931, 9, 4—10. Д-р інж. Г. Гав
рилів, «Від большевиків до Петлюри», ЛЧЩ, 1936, 9, 17—20. Степані Венгри
нович, «Весна 1920 р. на Україні», ЛЧК, 1932, 5, 6—8. Іван Байдак, «Наступ 
на Вінницю в квітні 1920 р.», ЛЧК, 6, 11—13.

17 Степан Зибачинський, «Випад галицьких військ на Закарпаття. 
(Спомин про події на Закарпатті е  р. 1919)», ЛЧК, 1932, 7—8. Іван Молєщій, 
«іМІоя виправа на Закарпаття», ЛЧК, 1937, 4, 3—6. Юрко Гарасимів, «Десять 
днів на Дідкарпаттю. Спомин 'з 1919 р.», КЧК, 1930, 15-26.

18 Фраінц Коковський, «Лемківські репуіблики в 1918—1919 роках», КЧК, 
1935, 115—117. Його ж, «Одна картина (уривок із праці «Визвольні рухи на 
Лемківщині», ЛЧК, 1934, 5, 2—3. Його* ж, «Із записника лемка», ЛЧК, 1934, 
7-8, 24-26. Його ж, «Прелучанська міліція», ЛЧК, 1934, 11, 2—3. Його ж, 
«Листопадові дні в Полоншй», ЛЧК, 1935, 5, 13. Його ж, «Смерть ст. де.с. 
Чолача», ЛЧК, 1935, 11—19, о. 3. Флюнт, «Визвольний відгомін на Лемків
щині», ЛЧК, 1930, 7—8, 5-7.
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Переходимо тепер до наступної групи матеріалів «Червоної Кали
ни». Ці іматеріяли присвячені характеристиці генералітету, старшин 
генеральної булави і, взагалі, полководців УГА (перша підгрупа) або 
подають іпричинки до історії бриґад УГА (друга підгрупа). У першій 
підгрупі маємо спогад Дмитра Палієва ,цро розшуки генералів для 
Галицької армії, а теж дві дуже фахові оцінки генералітету й стар
шим генеральної булави УГА, написані Олегом Ключенком (псевдо
нім).19 Окремі характеристики на сторінках ЛКЧ і КЧК  подано про 
таких вищих -старшин УГА: ген. В. Курманович, ген. Мирон Тарнав- 
ський, полк. ген. булави Альфред Шаманек, полк. Дмитро Вітовсь- 
кий, тголк. Антін Виметаль, от. Ботуслав ПІашкевич, а з нижчих 
ще 'сотн. Юліян Головінський і сотн. Петро Ґаздайка.20 Чимало ха
рактеристик нижчих старшин подавано в некрологах.21 До першої 
підгрупи зараховуємо теж 'статтю ген. В. Курмановича, в якій автор 
з ’ясовує .сівій іплян відвороту УГА за р. Дністер у квітні 1919 року, 
який противився концепції переходу УГА за р. Збруч.22

Друга підгрупа, історіографія бригад, представляється дуже слабо'. 
Бригади УГА не міали істориків тину д-ра І. Карпинця (8-ма Сим
бірська бригада) чи пор. (Карла) Арія (14-та бриґада).23 Авторами 
воєнно-історичних причинків до історії своїх бриґад були Микола 
УгрингВезгрішний (УОС), Петро Мигович (7-ма "бриґада), Р. Л. і(д-р 
Матвій Отахів), д-р Степан Вожик (9-та бриґада) і Л. Шанковський 
(1-ща кінеа бриґада).24 Менші .причинки до історії своїх бриґад по

*9 Дмитро Паліїв, «,3а генералами. Жмут .спогадів», КЧК, 1935, 40-46. 
Олег Ключенко, «Генеральна булава УГА», ЛЧК, 1931, 4, 5—10. Його ж, 
«Генералітет УГА», ЛЧК, 1931, 10, 4—7.

20 Д-р Остап Грицай, «Ген. Віктор Курманович-ювилят. З приводу 
60-ліття йото уродин (1876-1936)», ЛЧК, 1936, 7-8, 2-4* Дмитро Паліїв, «Ген. 
Мирон Тарнавський (Спроба характеристики)». ЛЧК, 1938, 9, 2-4. Д-р 
Степан Шухевич, «Полк. УГА Альфред Шаманек», ЛЧК, 1930, 6, 3—5. М. 
Карпюк, «Смерть Шаманенка», КЧК, 1922, 112—114. Лев Лепкий, «В річ
ницю смерти полк. Дм. Вітовського (8. VII. 1919)», ЛЧК, 1930, 7—8, 3-4. 
Осип Думін, «Полк. Дм. Вітовський у спогадах», ЛЧК, 1936, 11, 4—6, «Смерть 
полк. Дмитра Вітовського», КЧК  1929, 143—144. Мирон Заклинський, «Ві
товський як політичний провідник Стрілецтва», КЧК, 1937, 64—67. Євген 
Яворовський, «Антін Виметаль», КЧК, 1922, 114—116. «З записок бл. іп. от. 
Богуслава ІЗТаїнкевича. Частина автобіографії», ЛЧК, 1936, 1, 6. Яестор 
Яців, «Один з найкращих. Начерк військових заслуг бл. пам. Юліяна Го- 
ловіеського», ЛЧК, 1932, 9, 23. Ст. Гайдучок, «Сотн. Петро Ґаздайка», ЛЧК\
1932, 4, 17-18.

21 Соня Боеківна, «Чет. Адріян Дзерович», ЛЧК, 1929, 2, 21. М. Сіло- 
ньовська, «Дор. Василь Кузьмин, пор. Клим Утриско», ЛЧК, 1930, 7—8, 
32—33, «Сотн. д-р Андрій Лунів», ЛЧК, 1933, 4, 21. «Сотн. Михайло Федик», 
ЛЧК, 1934, 3, 21-22 і б. інш.

22 Ген. Віктор Курманович, «Відворот УГА заі Збруч», ЛЧК, 1934, 5, 3—6.
23 Крім історії 14-ої бриґади пера пар. (Карла) Арія існує ще спогад 

Ярослава Гриневича, «З' XIV Бриґадою на Великій Україні», ЛЧК, 1935, 
7-8, 2-6.

24 Микола Угрин-Безгрішний, «Кіш УСС (Історичний нарис)», ЛЧК
1935, 1, 5—7. Пор. Петро Мигович, «При YII-ій Бриґаді УГА», ЛЧК\ 1937,
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дали: о. і л л і я  Бобиляк (3-тя бриґада), Степан Гайдучок (4-та бриґада), 
Мирон Баленко {8-ма бриґіада), Степан Венгринович, Йосип Шемлей 
і О(сип) Э(алеський) (Гірська бриґада).25 У КЧК  була ще надрукова
на добра стаття про групу «Крукеничі» під час польської офензиви, 
що є цінним воєнно-історичним причинком до історії цієї офензиви 
(їв травні 1919 року).26

У третій групі матеріялів «Червоної Калини» маємо матерія ли, які 
подають^ характеристику й історію окремих родів зброї їй служб 
УГА. Найкращим родом зброї в УГА була артилерія, яка техзнічно 
й тактично перевищала артилерію всіх -своїх противників, мала дуже 
добрих артилерійських старшин і гармашів, і нераз рятувала 'ситуа
цію на фронті, допомагаючи власній піхоті, яка ніколи не питала заба
гато набоїв. Тоді артилерія заїздила в першу лінію піхоти, або й 
перед неї, і  густим вогнем зблизька стримувала наступ противника.

На жаль, існуюча література про артилерію УГА не відповідає 
тому значенню, що його мала артилерія в УГА- Зокрема цілком імало 
насвітлено діяльність окремих артилерійських командирів, бо тільки 
популярний командир 10-го гарматного полку, от. Кирило Карась 
удостоївся аж трьох спогадів.27 Про сотн. Івана Балтра є спогад з 
приводу його смерти.28 Про таких артилеристів, як от. Ярослав Воє- 
івідка, от. Юліян Шепарович, сотн. Степан Мацькевич та інших — 
немає згадки. Немає теж  згадок про наддніпрянські гарматні полки, 
які воювали на галицькому фронті: про Дніпровську гарматну бри-

5, 5-9; 6, б—10; 7-8, 3-7; 9, 4-нб; 10, 17-19; 11, 4-6; ЛЧК, 1938, 2, 4-8; 3, 13-16, 
4, 5-8, 5, 14-17, 6, 15-18, Ця «праця, — це один з кращих зразків мемуари
стики УГА. Її продовження, див. нотка 15. Р. Л. (д-р Матвій; Стахів), «Де
що з історії III групи «Глибока» VIII Самбірської бриґади», ЛЧК, 1934, 
9, 10і—13; 10, 9—13. Д-р Степан Божик, «Шляхами слави 9-ої Белзької Бри- 
ґади УГА. Три місяці на відтинку Угнова. Листопад і грудень 1918 року 
й січень 1919 р. в Угнівщині», ЛЧК, 4, 8-13; 5„ 12-16; 6, 8-11. Ле® Шанхов- 
сыкий, «Понстанчий рейд 1-ої Кінної Бриґади», ЛЧК\ 1939, 1. 5-8; 2, 5-8;
З, 9-12; 4, 6-11.

25 От. Ілля Бобиляк, «До історії III Бережанської Бриґади II Галиць
кого корпусу» (Спомин), ЛЧК, 1936, 1, 3—5. Степан Гайдучок, «Кінна ско
рострільна сотня», ЛЧК, 1930, 2, 16. Його ж, «З листків слави 4-ої Золо- 
чівської бриґади», ЛЧК, 1930, 4, 11. Його ж, «На Староконстантитів», ЛЧК, 
1930, 5, 5—6. Мирон Баленко, «Гусакіеський мішок», ЛЧК, 1930, 9, 10—11, 
Степан Венгринович, «Листи з хирівського фронту», ЛЧК, 1931, 1, 19—20;
2, 14—16. Йосип ІПемлей, «З XII Бриґадою на Бережани», ЛЧК, 1938, З, 
18—19. О(сип) З(алеський), «Гірська бриґада УГА та її перехід на чехо
словацьку територію», ЛЧК, 1938, 7-8, 13-14; 10, 8-9.

26 «Група Крукеничі під час польської офензиви в травні 1919 р. 
Уривки», КЧК, 1928, 78-83. Можливо, що автором цієї статті є д-р Матвій 
Стахів.

27 Д-Р Володимир Ґалан, Гей гук мати гук. Пам'яті пок. от. К< Карася, 
команд анта 10-го гарматного полку», КЧК, 1928, 84-89. Ірина Шміґельська- 
Климкевич, «Низка споминів про от. Кирила Карася», КЧК, 1928, 153—155; 
І(ван) Рогатинський, «Пам’яті от. Кирила Карася, команданта 10-го гар- 
матнього полку УГА», КЧК, 1932, 97—104.

28 «іСмерть сотн. Івана Балтра», ЛЧК, 1934, 9, 19.
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ґаду, 'про 2 і б> важкі гарматні палки Січових Стрільців, про наддні
прянських старшин артилеристів: сотн. Казимира Лясковсышш, еотн. 
Володимира Зарицького старшого і про сотн. Яікова Бугрима. Про 
наддніпрянських гармашів у Галичині є тільки в спогаді про важкий 
Запорізький гарматний полк.29

У літературі збереглися дві історії гарматних полків: 6-го, пера 
йото командира — сотн. Р. Фріша і 9-го — пера Володимира Марака.30 
Цікавий спогад Ю. Жовківського про «гарматну братію УГА».31 Ко
мандир батерії 4-го, а потім 10-гоі полку д-р Володимир Ґалан є авто
ром низки спогадів про свою батерію, які в наші дні вийшли окремою 
книжкою.32 інший командир батерії д-р Іван Околот згадує про дії 
своєї батерії під Угневом та Кристинополем.33 Заслуговують ще уваги 
спогади гармашів — Степана Венгриновича й гармаша, що сховався 
за псевдонім «Один Чотири».34 Про артилерію; у Львові говорить зга
дувана вже стаття І. Фенцева.35 Це було б здебільша все, що напи
сано про артилерію УГА на сторінках ЛЧК і КЧК.

Про бої п і х о т и  написано в ЛЧК і КЧК  цілу низку спогадів, 
при чому1 багато з них посідає значну літературну вартість, як, напр., 
спогади Василя Горбая або Михайла Островерхи.36 Все ж  таки, най
більше воєнно-історичної вартости мають історії окремих частин. 
У цьому місці віднотовуемо анонімний нарис історії ІП куреня 24 
полку піхоти, .спогади Івана Сокола, названі спопади д-ра Івана Кар
пинця цро X курінь 8-ої Самбірської бригади, спогади сотн. Михайла 
Климкевича і його дружини Ірини зі Шміґельських-Климкевич і спо
гади Ф. ПІ. про дії пробойової сотні УСС під Львовом.37 Доі цих мате-

29 Д-р С(тепан) Б(ожик) і Ю(рій) К(ононів). «З .Полтавщини під Белз. Зі 
споминів к-та 2-ої батерії 1-го Гарматного Запорізького Полку», ЛЧК, 
1939, 4, 12.

30 Сотн. Роман Фріш, «Із днів слави артилерії УГА. Сторінки до історії 
6-го гарматного полку УГА», КЧК, 1928, 146—150. Володимир Марак, «Ко
ротка історія 9-го гарматного полку УГА», ЛЧК, 1932, 1, 17—21.

31 Ю. Жоекіївський, «Дещо про гарматню братію УГА», ЛЧК, 1939, З, 2-А.
32 Д-ір Володимир Ґалан, кмт. батерії 5/4 УГА, «Батерія смерти», КЧК. 

1934, 55—66; його ж, «Протинаетуп 4 (Золочівської) бригади УТА. (Причинки 
до історії батерії 5/4 УГА», КЧК, 1934, 66—75: його ж, «Ка Київ», КЧК  1931, 
72—75. В 1968, вид. «Червона Калина» в Нью Йорку видало поширені спо
гади автора, див. Володимир Ґалан, Батерія смерти, Нью Йорк 1968, 239 ст. 
карти, схеми

33 Іван Околот, «Зі споминів команданта батерії про дії на відтинку 
Угнова», ЛЧК, 1934, 7—8; його ж, «Під Кристинополем», ЛЧК, 1930, 7—8, 
13-14.

34 Один Чотири, «Із 'записника гарматника», КЧК, 1922, 35—39.
35 і. Фенців, «Українська артилерія у Львові 1—21. XI. 1918», ЛЧК,

1929, 1, 3-6.
36 Василь Гарбай, «З повідомленням (Зі збірки: Дев’ята УсусуСів)», ЛЧК

1930, 6, 6; Михайло Островерха, «Соняшний фраґмент», ЛЧК, 1934, 1, 15.
37 «Нарис історії III куреня 24-го полку -піхоти ім. Гетьмана Дорошен

ка», ЛЧК, 1930, 10, 7—11; 11, 14—16; 12, 20—23; Іван Сокіл, «Від Збруча до 
Києва. Слідами III куреня 5-ої Сокальської бриґади (Опомини учасника 
походу, записувані безпосе редньо після акції)», ЛЧК 1938, 5, 3—5. Іван Кар-
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ріялів слід додати спогади про окремі бої: Марка Грабовецького, Се
мена Романюка, Михайла Чеха, Антона Стефанишина і С. К.38 Окремі 
некрологи, -а теж «.повідомлення ,про геройську боротьбу й лицарську 
смерть чет. Ю. Мелыника з Обломова», подають ще додаткові мате
ріали, що можуть бути використані українським воєнним істориком.39

Про інші роди зброї УГА написано 'спогадів мало* Крім названої 
статті Л. Шанковськога, кіннота УГА має тільки два ттричинки для 
своєї історії, саіпери — тільки один, залізнодорожне депо УГА — 
один і зв’яізок — два.40 Дещо краще «представляється справа з летун- 
ством УГА, яке мас чотири причинки, але цього цілком мало, щоб 
представити дійсно славну бойову діяльність українських летуїнів. 
що мали над польським противником 18 перемог, при власній втраті 
одного літака.41 З інших родів зброї УГА, панцерні поїзди мають два 
причинки до 'своєї історії.42

Гірше,, ніж з  родами зброї, стоїть справа з родами служб УГА. 
Зовсім не мають причинків до своєї історії ветеринарна служба й 
польова сторожа. Постачання має один незначний спогад, обозництво 
також один.43 Ще найбільше написано спогадів- про санітарну службу, 
разом 11, в тому дуже важливий матеріял — відповідь полк. Андрія 
Бурачинського, санітарного шефа УГА на спомини от. Степана ПІу-

гоїнець, назв, праця, котка. 7. Сотн. Михалко Климкевич, «Коротка історія 
І куреня Х-ої Бриґади (Козацького 'загону ім. Ґонти). На підставі пам’ятни
ка Ірини Шміґельської-Климкевич», ЛЧК, 1937, 10, 15—16. Ірина) Шміґель- 
ська-Климкееич, «З моїх споминав (Виїмок з історії козацького загону 
ім. Ґонти)», КЧК, 1925, 97—99. Ф. ПІ. «З пробоевою сотнею УОС під Льво
вом», ЛЧК, 1937, 7-8, 25-28; 9, 17-18; 10, 20-21. Ф. Ш. — Франц Штик.

38 Марко Грабовецький, «Десятник УГА оповідає (Описав Дм. Мики- 
тк>к)», ЛЧК, 1936, 10, 9—10. Семен Романюк, «В Іваничах», ЛЧК, 1936, 6,
5—7. Михайло Чех, «Під командою четаря Івана Пушкаря», ЛЧК, 1936, 7—8, 
11—14. Антін Стефанишин, « К р и ж іО іп іл ь . Фрагмент з боїв 1-го пробойовото 
Гуцульського куреня у Великій Україні (3) дневника)», КЧК, 1924, 144-450. 
С. Кі., «(За Плаучою -великою», ЛЧК, 1931, 7—8, 17—18.

39 «Геройська боротьба й лицарська смерть чет. Ю. Мельника з Обло
мова, команданта 2-ої сотні III похідного куреня пішого полку ам. Мазепи», 
ЛЧК„ 1935, 6, 7.

40 м . Д. бул., «Перші листопадові дні 1918 р. і організація угаівської 
кавалерії їв м. Угнові», ЛЧК, 1939, 1, 15-16. «Наша кіннота», КЧК, 1922, 
53—57. Р. Ярий, «День слави в історії наших саперів (Витяг із воєнного 
дневника 2/ІІІ саперської сотні)», КЧК, 1925, 93—96. «Залізнодорожне депо 
УГА», ЛЧК 1938, 12, 18—19. Зенон Огефанів, «Два роки в українській аірмії 
(Спомини 17-лііТНЬого підхорунжого)», ЛЧК, 1932, 9, 8—10, 10, 9—13, 11, 13—16, 
12, 6—8. Л. Ляйнберґ, «Радіослужба в УГА», КЧК, 1922, 130—132.

41 Сотн. Петро Франко, «Летуїкоський відділ УГА», ЛЧК7 1937, 10, 3—5; 
11, 9—12. Іван Лемківський, «Летунство УГА», ЛЧК, 1938, 11, 7—10, 12, 15—17. 
«Причинки до історії нашого летунства», КЧК, 1922, 74—77. Ф. «Летунський 
відділ УГА», КЧК, 192-4, 129-131.

42 Ф. Ш. «На панцирці», ЛЧК 1938, 7-8, 23-24. Д-р Іваїн Кгрпииець. 
«Панцирний поїзд ч. 2», КЧК, 1936, 82—89.

43 Д-р Ілля Салагуб, «При інтендантурі Самарської Бриґади (Кравеа)», 
ЛЧК, 1937, 12, 12. Олекса Кузьма, «Обозництво в УГА», ЛЧК, 1930, 7—8, 8-9.
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хевича.44 З інших матеріялів віднотовуємо спогади .сотн. Миколи 
Алиськевича і Я. К-в про вишколи, споігади І. Вислоцького про роз
відку й| політику в УГА, спогади М. Бурнадза про пограничну -служ
бу, ісоогади сотн* д-ра І. Козака про державну жандармерію й 'спогади 
Миколи) Секретаря про польову пошту.45

З  кожного погляду, цілком недостатньо представляється (мемуари
стика про запільну організацію УГА. Про Державний секретаріат 
військових -справ (ДСВС), що був українським міністерством війни, 
ніхто з численних його урядовців не написав ні одного слова. Із 10 
окружних командантів, які сповняли в запіллі дуже важливу ролю, 
написав спогади тільки один комендант.46 Також тільки один стар
шина написав спогади про діяльність запасових частин, які мали ва
жливе завдання вишколювати доповнення для частин фронту.47 І та
кож тільки один спогад маємо про старшинські школи і} то про остан
ні дні Старшинської школи піхоти.48

Беручи до уваги недостатню кількість і не завжди високу якість 
мемуаристики львівського центру, мусимо ще раз ствердити, що після
воєнна ініціятива кол. хор, УСС, Дмитра Микитюка з Вінніиеґу, який 
зібрав 4 томи матеріялів до історії УГА і видав їх друком, має вели
чезне значення для майбутнього історика УГА. Ці матеріяли збір
ників УГА, разом з попереднім корпусом літератури про УГА, голов-

44 Полк. Андрій Буірачинський, сан. шеф УГА, «Моя відповідь», ЛЧК,
1930, 6, 7н10. Степан Гайдучок, «Слідом санітарної служби 'в 4-ій Золочів- 
ськіїй бригаді», ЛЧК, 1930, 3, 12—14; 4, 16-18. Д-р Д. Б. «Польовий лазарет 
IX Галицької Бриґади», ЛЧК, 1935, 12, 17—18. В. Щуровський, «Нарис са
нітарної служби УСС і 1 Бриґади УСС», ЛЧК, 1936, 1, 11-45. Мір. Воло
димир Кривокульсышй, «Санітарна частина УГА», ЛЧК, 1938, 2, 15—16. 
Іван Велигорський, «Організація військового шпиталю в Городенці», ЛЧК, 
1938, 4, 11—12. Андрій Назар, «іСторінки до історії V Сокальської Бриґади. 
Польова лічниця в Сокалі», ЛЧК, 1938, 12, 5. Мґр. В. Кривокульський, 
«Санітарний поїзд ч. III, Спомин», ЛЧК, 1939, 1, 11—13. В. Щуровський, 
«3'і занисків лікаря Біриґади УСС», КЧК, 1924, 79—90. С. ПІ. «Санітарний 
шеф Козацького- загону ім. Ґонти», КЧК, 1925, 63—65. Д-̂ р Роман Гавансь
кий, пор. лік. УСС, «Пам’ятного 1919 року. Спомини із Великої України», 
КЧК, 1929, 120-132.

45 Микола Алиськевич. «Вишкіл Команди Етапу УГА на Україні», ЛЧК, 
19'32, 3, 14—17. Я. .К-s. «Армейський вишкіл», КЧК, 1923, 69—71. І. Вислоць- 
кий, «іОпомини розвідчого старшини 1919—1923 pp. Галичина-Україна— 
Еміґраці'Я. Військова розвідка НКГА», ЛЧК, 1934, 4, 3—5; 5,6—10; 7—8, 8-н11;
9, 6—8. Йото ж, «Політичні настрої і течії серед старшин УГА», ЛЧК, 1934, 
11, 4—5. М. Бурнад'з, «На українсько-румунському пограииччі. Спомин», 
КЧК, 1931, 131—«141. Д-р Іван Козак, «Дещо про державну жандармерію 
ЗОУНР», ЛЧК 1932, З, 3—6, 4, 20—22, 5, 5—17. Микола Секретар, «Польова 
пошта УГА», ЛЧК, 1930, 9, 4—8.

46 д-р  Никифор Гірняк, «48 днів на чолі Тернопільської військової 
округи», КЧК, 1938, 130-141.

47 Петро Мигович, «При запасній сотні скороетрілів у Стрию», КЧЩ 
1938, 141-151.

48 Василь Яірбій, «Останні дні Старшинської школи піхоти УГА (Виїмки 
зі щоденника фреквентанта підх. УСС Кавки)», ЛЧК, 1931, 3, 16—17.
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но у  (виданнях «Червоної Калини», творять цю підставову базу, з 
якої виходитимуть майбутні воєнні історики української армії.49 Ви
данням 5-го тому в 1974 році, п. Микитюк закінчить «свою- плодотвор
ну працю збирання джерел до історії УГА, про яку навіть не можна 
(було б і подумати, якщо б стояти на базі створеного в періоді між 
двома війнами. До речі, багато із створеного в періоді м іж  двома вій
нами пропало для нас через власну недбалість, багато з дечого не 
акатальоґовано завчасу! й не описано, але тверда база в ф о р т  видань 
«Червоної Калини» й збірників УГА  Дмитра Микитюка таки існує 
і може заохотити історика до написання історії УГА, на що> вж е дав
но прийшла пора.50

XIV

Тематика видань «Червоної Калини» не обмежувалась історією 
УГА. Чимало статтей у ЛЧК  і КЧК  присвячено армії й фльоті УНР, 
кубанському козацькому військові, махнівщині, воєнній історії кня
жої доби й козаччини, а теж рецензіям і бібліографічним спискам. 
Особливо для бібліографів української визвольної війни буде ЛЧК 
справжньою коїпальнею потрібних відомостей, бо в ньому друкува
лися різні /ОПИСКИ джерел до історії української визвольної війни. 
Авторами їх були А. К , Корній Купчанко, Прижмуренко й остаточ
но І(ван) Ш(ендрик), список якого почав друкуватися в ЛЧК  у лю
тому 1931 року й друкувався в ньому ген аж до останнього числа ЛЧК  
у  1939 році.51 У рецензійному відділі ЛЧК  не надруковано забагато 
рецензій, але, все ж  таки, тут треба вирізнити праці Івана Кедрина, 
Осипа Д уміла, Максима Брил енського.52 Звертає теж  увагу цікава

49 Хор. УСС Дмитро Микитюк, вид. Українська Галицька Армія. У 
40-річчя її участи у визвольних змаганнях. (Матеріяли до історії), Том І, 
Вінніпег, 1958, 672 ст. Том II, Вінніпеґ, 1960, 383 ст. Том III, Вінніпеґ, 1966, 
231 ст. Том IV, Вінніпеґ, 1968, 291 ст.

50 Інші видання хор. УСС Дм. Микитюка: Ген, Ол. Удовиченко, Укра
їна у  війні за державність, Вінніпеґ, 1954, 180 ст. От. УОС, Д-р Н. Гірняк, 
Полковник Василь Вишиваний, Вінншпеґ, 1956, 72 ст.

51 І. Ш. «Список джерел до історії української визвольної війни 1914- 
1921», ЛЧК, початок серії: 1931, 2, 23-24. А. К. «Спис джерел до історії 
української війни», ЛЧК, 1929, 1, 22, 2, 22-23,, 3, 24; 1930, 1, 22-23, 2, 23-24,
З, 23, 4, 23-24, 5, 23-24, 7-8, 38-40. Корній Купчанко, «Українська військова 
література», ЛЧК, 1930, 9, 23-24, 10, 23-24, 11, 23. Дрижмуренко, «Видання 
по таборах інтернованих вояків Армії УНР», ЛЧК, 1930, 11, 23—24, 12, 24;
1931, 1, 23-24. Його ж, «Таборові видання», ЛЧК, 1930, 5, 10-11.

52 і. Кедрин, «Польський генерал про львівські леґенди», ЛЧК, 1933,
1, 20—21. Його ж, «Бої у Львові в офіційному польському насвітленні», ЛЧК ,
1933, 2, 15-17. Його ж, «Чому досі нема повної історії СС. З приводу появи 
кзнижки ген. Марка Безручка: Сіїчові Стрільці в боротьбі за державність. 
ЛЧК, 1933, 3, 10-12. Осип Думін, «Перша історія українського війська», 
ЛЧК, 1937, 2, 19—21. Його ж, «Українська військова і воєнна література», 
ЛЧК, 1937, 7—8, 15-18, 9, 19-21. Максим Брилинський, «На марґінесі книж
ки, Генерал Тарнавський», ЛЧК, 1936, 3, 11-14.
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рецензія на «Спомини» д-ра Степана Шухевича, підписана криптоні
мом «Р. С.», яким часто свої твори підписував ген. Павло НІ андрук.53

Щоіб перевести відповідну класифікацію й селекцію спогадів про 
армію й фльоту УНР, друкованих на сторінках ЛЧК і КЧК  ми! поді
ляємо їх на групи й підгрупи. Вперше застосовуємо теж поділ за  авто
рами тому, що автори часто повторяються. Наддніпрянські автори, 
старшини армії й фльоти УНР послідовно працювали, щоб ’створити 
воєнно-історичну літературу про визвольну війну, Багато з наведених 
прізвищ ми вже раніше зустрічали на сторінках нашої праці,

Всеї ж  таїки, до першої групи, ми зарахуємо матеріяли, що мають 
загальне воєнно-історичне значення. Таке значення мас, наприклад., 
стаття д-ра Миколи Андрусяка про погляди М. С. Грушевського на 
потребу української армії і стаття Антона Крезуба (Осипа Думіна) 
про (стан української армії на переломі 1918 і 1919 pp.54

Дуже цікавою є -стаття Ф(отія) Мелешка про його рідне село під 
час революції і д-ра JI. Кобилянського спогади про1 початки україн
ської санітарної оправи.55 Статті Дмитра Палієва про І Зимовий по
хід, Романа Винницького про похід на Крим і сотн. Р. Ф. насвітлю- 
ють окремі операції.50 Стаття Сергія Даупікова подає критичне ста
новище української армії під Бродами 1919 року, коли на неї з одно
го боку наступали польські армії, а з другого, боку — большевицькі. 
Петро Проценко ілюструє увертюру до цього стану: нещасливе пов
стання от. Володимира Оіскілка.57 Полк. Гнат Порохівський згадує 
про події в штабі Південного фронту на переломі 1918 і 1919 pp., а 
Михайло Кочегар про третій військовий з'їзд у Києві.58

Із формацій Армії УНР найбільшу літературу посідає Корпус Сі
чових Стрільців (СС). Авторами її є визначні й заслужені старшини 
корпусу СС: ген. Марко Безручко, полк. Роман Сушко, сотники Іван 
Аіндрух, Іван Вислоцький, Гриць Гладкий, Євген Зиблікєвич, Антін 
Крезуб (Осип Думін), Володимир Кучабський, а теж Д(митро) Г(ер-

53 р. с .  «Рефлексії» (Рецензія на Спомини Шухевича), ЛЧК , 1930, 1,
20-22, 2, 19-20.

54 Д-р Микола Андрусяк, «Думки Грушевського про потребу україн
ської армії», ЛЧК, 1935, 3, 13—16. Антін Крезуб (Осип Думін) «Дещо про 
стан Армії УНР на переломі 1918 і 1919 років (На марґінесі звіту ген. Гре
кова)», ЛЧК, 1934, 3, 4-8.

55 фі(отій) Мелешко, «Ґлодоси в часі національної революції», ЛЧК ,
1934, 6, 6—8. Д-р Л. Кобилянський, «Київський Український Генеральний 
(Військовий Шпиталь в  1917-1918 pp. Спомини», ЛЧК, 1933, 4, 11—14, 5, 3—9.

56 Дмитро Паліїв, «Зимовий похід», ЛЧК , 1935, 6, 8—10, 7—8, 7—10. Роман 
Винницький, «Дохід на Крим», КЧК, 1929, 21—29. Сотн. Р. Ф., «З’ останніх 
боїв (Сторінка з історії української кінноти)», КЧК, 1935, 134—136.

57 Сергій Даушков, «У кліщах двох фронтів», ЛЧК, 1934, 2, 14-17. Пе“ 
тро Проценко, «Оскілківщина», ЛЧК, 1934, 4, 16-18.

58 Полк. Гнат Дорохівський, «Штаб Південного Фронту (14. XII. 1918 —
15. І. 1919», ЛЧК, 1938, 7—8, 15—18, 9, 17—20. Михайло Кочегар, «Третій вій
ськовий з’їзд у Києві», КЧК, 1935, 130-136.
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чанівський) і Петро Решетил о~Мицак.59 Існує теж добра силюета 
командира корпусу CC, полк. Євгена Коновальця, пера Петра Сагай
дачного.60

Треба -признати, що подані нами причинки ген. М. Безручка, полк. 
Р. Сушка й сотн. А. Крезу ба мають важливе значення для висвіт
лення історії корпусу СС. Інші автори малюють широко тло подій й 
умови серед яких діяв корпус СС. На жаль, навіть найбільша регу
лярна частина Армії УНР — Запорізький корпус, не говорячи вже 
про інші формації, не мас такої літератури, як її посідає корпус СС.

Доволі чисельна є література про будівництво української армії 
в 1917 році та про першу війну проти большевиків на переломі 1917 
і 1918 років. Бій під Крутами має три позиції.61 Український війсь
ковий рух у російській армії ілюструють М. Григорович, А. Мару- 
щенко-Богданівський і Михайло Середа, а Варфоломій Євтимович 
доє( спогад про творця цього руху, пор. Миколу Махновського.62 Пись
менник Федір Дудко розповідає про виступ Полуботківського полка, 
а ген. Всеволод Петрів згадує про українізацію серед «сибіряків» та

59 Ген. М. Безручко. «Група СС в боях на підступах до Кам’янця По
дільського. Бій під Смотричем 22. VII. 1919», КЧК, 1927, 114—124. Полк. 
Роман Сушко, «Січові Стрільці за Центральної Ради (Мої спомини про 
1 сотню СС)», КЧК, 1928, 9-37. Його ж, «Брат на брата (Матеріяли до істо
рії Ударної Групи СС)», КЧК, 1928, 53—58. Сотн. Іван Андрух, «Січові 
Стрільці у корпусі ген. Натієеа», ЛЧК, 1930, 4, 5-8, 5, 15—17. Відгук на цю 
статтю: Н. Авраменко, старий запоріжець, «Причинки до споминів бл. п. 
сотн. їв. Андруха, «Січові Стрільці в Запорізькій дивізії ген. Нагаєва», ЛЧК,
1931, З, 8—10. Сотн. Іван Вислоцький, «.16 місяців у рядах київських ОС», 
ЛЧК, 1935, 7-8, 29-33, 9, 14-18, 10, 6-7, 11, 20-22, 12, 9-12. Сотн. Гриць 
Гладкий, '«Січові Стрільці (С. С.)», ЛЧК, 1935, 6, 4-6. Сотн. Євген Зиблі- 
кеівич, «Листопадові події на Великій Україні в 1918 р.», ЛЧК, ,1929, З,
6-9. Антін Крезуб (сотн. Осип Думін), «Між Білою Церквою й Мотови- 
л іів к о ю », ЛЧК, 1930, 1, 5—8, 2, 9—18. Його ж, «Табор Окремого загону СіС в 
Білій Церкві», ЛЧК, 1935, 3, 2—4. Його ж, «Мотовилівський бій {(критичні 
завв'аіги до його історії)», КЧК, 1928, 70—75. Його ж, «Група полк. Роґульсь- 
-коїго '(замітки й матеріяли до її історії)», КЧЩ 1929, 51—64. Його ж, «З Києва 
до Сарн і назад (спогад)», КЧК, 1938, 45—54. Бой (Володимир Кучабіський), 
«Українські Січові Стрільці (УСС) і Січові Стрільці», КЧК, 1924, 68—70. 
Ді(митро) Г(ерчанівський), «6кга сотня СС під Мишолівкою», КЧК, 1929, 
69—70. Петро Решетило-Мицак, «Зі споминів сімнадцятирічного новобран
ця», КЧК, 1932, 51-66.

60 Петро Сагайдачний, «Полк. Євген Коновалець, комендант Корпусу 
ОС. В сороковий день вбивства», ЛЧЩ 1938, 7—8, 2—3.

61 Атанас Фіґоль, «Бій під Крутами (в 13 річницю)», ЛЧК, 193*1, 2. 2—6. 
І<гор) Л(оський), «Крути. Уривок зі споминів», ЛЧК, 1932, 2, 2-5. М. Михай- 
лик, «Виступ Першої Української Військової Школи», ЛЧК, 1932, 3, 18—22.

62 м . Григорович, «Український військовий рух на Придніпрянщині», 
КЧК, 1937, 17—20. Пполк. А. Марущенко-Богданіївський, «Українізація час
тин в російській армії», КЧК, 1935, 130—136. Пполк. Михайло Середа, «(Пер
ші українські військові частини», КЧК, 1929, 45—51. Пполк. Варфоломій 
Євтимович, «Поручник Микола Міхновський, творець новітнього україн
ського війська», КЧК, 1937, 46—53.



Н А Р И С  У К Р А ЇН С Ь К О Ї ВО Є Н Н О Ї ІС Т О Р ІО Г Р А Ф ІЇ 59

«туркестанців».63 Про офензиву Керенськото пише Осип Думін, про 
спробу організації українських військових частин на боці Антанти
— графік Павло Ковжун, а відомий сучасний знавець японсько-укра
їнських взаємин І. Світ згадує про «українське військо в Манджурії».6'1 
Частинно належить до цієї групи згадуваний уже спогад М. Коче- 
шря.65

Українське військове шкільництво армії УНР зібрало теж доволі 
чисельну літературу. Про це шкільництво пише, насамперед, Варфо
ломій Євтимович, який накреслюй живо їсилюету ген. Олелька С. 
Остапури-Степового, тцо тим шкільництвом керував.66 Більшу роз
відку, на жаль незакінчену подав про Житомирську юнацьку школу 
її командант — ген. В. Петрів.67 Про спільну юнацьку школу в Ка
м’янці пише Микола Миронич і Варфоломій Євтимович, а цінні при
чинки до цих історій подають елеви Микола Андрусяк і С. Яськевич.68

Про окремі поліки Армії УНР маємо спогади М. Галагана (Боща- 
нівський полк), довшу, докладну історію 4-го Запорізького Богунів- 
ськоіго полка, пера пор. А. Тарнавського, яка вийшла теж окремим 
книжковим виданням, і 2 спогади І. Петренка та І. Савича про Гу
цульський полк морської піхоти Армії УНР.69 Автор книги «Голос 
крови», Є. Круковіський є автором спогаду аїр о синьожупанців.70

Цікаво, що крім статті Дм. Палієва про І Зимовий похід, немає 
на сторінках ЛЧК  і КЧК  матеріялів, що насвітлювали б цей славет

63 Федір Дудко, «День 5-го липня 1917 р. у Києві (про виступ полку 
їм. Гетьмана П. Полуботка)», КЧК, 1937, 54-60. Дата -виступу подана за 
старим календарем, за новим виступ був 18 липня. Ген. Всеволод Петрів, 
«Україиснка пропаганда серед «сибіряків» і «туркестанців» у революційні 
роки», КЧК , 1937, 68-71.

64 о ю т  Думін, «Офензива Керенського», КЧК, 1937, 40-46. Павло Ков
жун, «Спроба організації українського леґіону на боці Антанти (спогад)», 
КЧК, 1937, 104—107. І. Світ, «Українське військо в Манджурії», КЧК,
1937, 115-122.

65 Див. нотка ч. 58.
66 Піполк. Варфоломій Євтимович, «Олелько Сергієвич Остапура-Сте- 

повий (Астафієв)», ЛЧК, 1937, 7—8, 29-33.
67 Ген. Всеволод Петрів, «Житомирська юнацька школа (формування, 

наука, бої, перший випуск української старшини. Сторінки з надруковано
го щоденника)», ЛЧК, 1936, 5, 18-19, 6, 7-Ю, 7-8, 15-18, 10, 11-15, 11, 14-17.

68 Микола Миронович, «Спільна військова юнацька школа {короткий 
історичний начерк)», ЛЧК, 1936, 2, 3—5. В. Євтимович, «До історії кам’я- 
нецької спільної юнацької школи», ЛЧЩ 1936, 4, 4—6. Микола Андрусяк, 
«Ще про юнацьку школу», ЛЧК, 1936, 6, 4—5. С. Яськевич, «Кілька попра
вок до історії Кам’янецької спільної юнацької школи», ЛЧК, 1936, 7—8, 28.

69 Сотн. д-р М. Галаган, «Богданівський полк <3 нагоди 20-ліття його 
заложенная)», ЛЧК, 1937, 6, 5. Сотн. А. Т&рнавсышй, «Історія 4-го Запо- 
ріізькото полку ім. полк. Богуна», ЛЧК, 1931, 1, 21—23, 2, 18—20, 3, 14—15,
4, 2,1—22-, 6, її9-20, 7-8, 32-35. Іван Савич, «Гуцульський полк морської пі
хоти в Армії УНР», ЛЧК, 1932, 4, 15. Пор. Іван Петренко, «Дещо з історії
1-го Гуцульського полку морської піхоти», ЛЧК, 1934, 2, 14—17.

70 Сотн. Євген Круковський, Голос кровну Львів. 1936. Вид. Центроре- 
кляма. Його ж. «Зі споминів синьожупаиця», КЧК, 1931, 30—36.
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ний похід. Є натомість доволі значна література про II Зимовий по
хід у  1921 році, який закінчився трагедією під Базаром. Тут маємо 
оригінальний звіт полк. ген. штабу Юрія Отмарштайна про похід, 
а  теж  причинки до його історії, написані сотн. І. Петренком, сотн. 
Осипом ДобротвОрським, полок. Р. Сушзком і сотн. В. Заріцькизм.71

Значна література є також про повстанський! рух на Великій 
Україні. Тут вирізняються дві більші праці Юрія Горліс-Горського,72 
Зі крім цього пріичиїнки Л. Стефановича, Сергія Полікші, В. Совенка, 
Євгена Дидика, Яі(кова) Водяного, Володимира Струця й Антона Кре- 
зуба.73

Крім поданих уже силюетів пор. Миколи Міхновського, полк. 
Євгена Коновальця і ген. Олелька Остапури-Степового, на сторіках 
ЛЧК находимо ще силюети полк. (Петра) Болбочана, авторства Гр. 
Макаренка й шіолк. Михайла Середи, полк. Бориса Палія-Неїло й ген. 
полк. Олекси Галкина, авторства Леоніда Бачинського.74

Про махнівщину на сторінках ЛЧК і КЧК  писали Ф(отій) Мелеш- 
ко, Є. Яікимів, Мирослав Ірчан й автор, що заховався за криптонім 
М. С.75 Цієї літератури не знають чужинці, які залюбки насвітлю- 
ють діяльність цього анархістіичного партизанського ватажка.

Тепер переходимо до творчости індивідуальних авторів, які оголо
шували 'свої твори на сторінках ЛЧК і КЧК. Найбільше цих творів

7* «Доклад бл. п. полк. Отмарштайна Головному Отаманові. До історії 
йовістанчоого рейду ген. хор. Ю. Тютюнника в листопаді 1921», ЛЧК, 1930,
6, 12—13, 7—8, 17—20. Сотн. Петренко, «Листопадовий рейд 1921 р. через 
польсько-український кордон (Спомин з П Зимового походу в листопаді 
1921 року)», ЛЧК, 1934, б, 6—8. Осип Добротворський, «Листопад 1921 р. на 
Великій Україні (Короткий нарис Позст. Парт, руху під командою ген. 
Ю. Тютюнника)», КЧК. 1923, 142—150. Полк. Роман Сушко, «Базар (Могила 
359 героїв)», КЧК, 1930, 104-123. В. Заріцький, «Нескінчена справа. Випад 
повстанського загону від Гусятина під Київ 1921 р.», КЧК , 1932, 87—97.

72 Юрій Горліс-Горський. «Холодний яр говорить», ЛЧК, 1934, 1, 21—23,
2, 19-22, З, 19-21. 4, 21—22, о, 21-23, 6, 21-22, 7-8, 31-35, 9, 20-21, 11, 17-22.
Його ж, «Рік у Холодному ярі», ЛЧК, 1932, 10, 6—8, 11, 10—12, 1933, 1, 13—17,
2, 11—14. З, 5—9, 5, 13-16, 6, 15-17, 7-8, 8-11, 9, 18-21, 10, 5-8, 12, 8-12.

73 Л. Степанович, «У отамана Тараса Святенка», ЛЧК, 1933, 10, 18—20.
Сергій Полівіла, «Кубанець Уваров — от. Холодного Яру в 1919 році», ЛЧК, 
1933, 5, 16—18. В. Совенко, «Отаман Семен Заболотний», ЛЧК, 1938, 3, 17. 
Євген Дидик, «З повстанцями», КЧК, 1930, 80—88. Яків Водяний, «В Холод
нім Яру (уривок зі спогадів)», КЧК, 1930, 99—104. Володимир Струць, «Три 
місяці в повстанців», КЧК, 1934, 102—112. Антін Крезуб (Осип Думін), «Пар
тизанський загін ім. от. Зеленого», КЧК, 1925, 110—112.

74 Гр. Макаренко, «Долк. (Петро) Болбочан», ЛЧК , 1930, 7—8, 10—11. 
Пполк. Михайло Середа, «От. Болбочан», ЛЧК, 1930, 3, 15—17. Леонід Ба- 
чинський, «Пполк. Борис Палій-Неїло», ЛЧК, 1936, 12, 18—19. Його ж, «Ге
нерал полковник Олекса Галкин», ЛЧК, 1938, 12, 6.

75 (Фотій) Мелешко, «Нестор Махно та йото анархія», ЛЧК, 1935, 1, 
10—14, 2, 12—14, 3, 9—11, 4, 14—17. Е. Якимів, «Гостина Махна в Умані. З спо
минів очевидця», КЧК, 1931, 78—80. Мирослав Ірчан, «Махно і Махнівці. 
Враження очевидця», КЧК} 1936, 115—122. М. С. «Махно та його військо. 
Матеріали до історії української визвольної боротьби», ЛЧК, 1935, 6, 16—17.
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залишив їло собі пполк. Михайло Середа, колишній адьютант штабу 
І Українського Корпусу, яким командував майбутній гетьман Укра
їни, ген. Пашіо Скоропадський, а по ньому ген. Гандзюк. Пполк. Се
реда итришягтив І Українському Корпусові два спогади, при чому, в 
одному з них, описав зашбіль ген. Гандзкжа і начальника штабу 
полк. Сафонова з рук большевиків.76 Крім цього п і п о л к . Середі на
лежить спогад про Український Генеральний Військовий Комітет,і що 
був міністерством вжни за Центральної Ради, а «крім того він зреда
гував два спогади з часів Центральної Ради начальника зв’язку ге
нерального штабу, ген. Олекси Кузьми.77 Пполк. Середа є теж  авто
ром двох більших монографій про отаманів та про) жінку в українсь
кій визвольній війні.78 Інші його .статті мають теж велике воіенно- 
історичне значення.79

З інших авторів, на вирізнення заслуговує полк. Олександер До- 
ценко (1897—1941), відомий нам як автор Літопису Української Ре
волюції і автор Зимового походу.80 На сторінках ЛЧК  і КЧК  помі-

“6 Пполк. Михайло Середа, «Сторінки з історії визвольної боротьби», 
ЛЧК„ 1931, 11, 15-17. Його ж, «Перші українські військові частини», КЧЩ
1929, 45-51.

77 Пполк. Михайло Середа, «Український Військовий Генеральний Ко
мітет (В 20-річницю існування української армії 1917—1937)», КЧК, 1938, 
84—91. Його ж, «Військова нарада в кабінеті ген, секретаря Порша дня 18 
(5 ст. ст.) січня 1918 року. Зі слів ген. хор. О. Кузьми», ЛЧК, 1937, 5, 2—3. 
Його ж, «На вулицях Києва з 30і січня до 8 лютого 1918 \р. (за спогадами 
начальника зв’язку генерального штабу та військового міністерства ген. 
хор. Кузьми)», КЧК, 1938, 23—32.

78 (Пполк. Михайло Середа, «Отаманщина» (Паліенко), ЛЧК, 1929, З, 
22—24, (Божко), ЛЧК, 1930, 1, 10—12, (Шепель), ЛЧК , 1930, 2, 6—8, (Болбо- 
чан), ЛЧК, 1930, 3, 15-17, (Семесенко), ЛЧК, 1930, 4, 12-14, (Волох), ЛЧК,
1930, 5, 12-14, (Віденко), ЛЧК, 1930, 6, 17-20, (Волинець), ЛЧК, 1930, 7-8,
21-25, (Ангел), ЛЧК, 1930, 9, 14-16, (Ю. Тютюнник), ЛЧК, 1930, 10, 15^17, 
(Козир-Зірка), ЛЧК, 1930, 11, 11-19, (Ляхович), ЛЧК, 1930, 18-20. Його ж, 
«Українська жінка у визвольних змаганнях 1917—1920», ЛЧК, 1937, 9, 8—12,
10, 12—>14, 11, 14—«16, 12, 16—18, 1928, 1, 14—16.

79 Пполк. М, Середа, «Останні дні збройної боротьби», ЛЧК, 1930, 12,
2—5. Його ж, «Хорунжий Масловець», ЛЧК, 1932, 12, 15—18. Його ж, «Не
забутня ніч (спогад начальника штабу корпусу)», КЧК, 193,1, 96—101.

so Пполк. Олександер Доценко, Літопис Української Революції. Міате- 
ріяли й документи до історії Української Революції. Том II, кн. 4, 1917— 
1923 (1922). Брат проти брата. Київ-Львів, 1923. 362 +  12 стор. Зміст: На- 
стуїп на Київ і Одесу. Антанта і Денікін. Висліди київської операції. Ви
хід з  Києва. Місія Пилштчука до Польщі та її висліди. Перемиря з поля
ками. Агонія фронту й ‘запілля. Присяга на вірність УНР. Диктатор, Па- 
нейко й Головний Отаман. Катастрофальне становище армії під оглядом 
заосмотрення. Без порозуміння, один протибольшевицький фронт і деталі 
київської епопеї 1919 р. Заходи уряду УНР і Повстанці. Настрої народу, 
війська та громадянства. Офіційні переговори з Денікіном. Заходи Го
ловного Отамана для заосмотрення -армії. Проголошення війни Денікіно- 
Bd. Військові наради в Винниці, Жмеринці, Деражеі і перехід Галицької 
армії до Денікіна. Галичани за усунення Головного отамана від опера
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щено його історію Звенигородського коша Вільного козацтва, статтю 
про ґенезу Зимового походу і цикл: «Чотири повіетансьш рейди та їх 
ліквідація».81

Сотн. Борис Монкевич (f 1971 в Мантр еа лі), автор книг виданих у 
Львові: «Слідами новітніх запорожців», «Спомини з 1918 року» і «Чор
ні Запоріжці»,82 автор статтей на воєнно-історичні теїми в журналі 
«Поступ» та в інших виданнях,83 був автором чотирьох важливих 
статей на -сторінках ЛЧК.84

Сотн. Дмитро Ґонта (f 1957 у Філядельфії) був автором' трьох ва
жливих статтей на сторінках ЛЧК і КЧК.85

тивних справ, а уряд УНР — Диктатора від армії. Відхід армії, евакуація, 
«іпашківська республіка». Поляки. Документ про переговори з поляками 
по охороні демаркаційної лінії й дійсність, наради в Староконстантинові, 
початок Волохівщини і ведомости про Галицьку армію та Денікіїна. «Ота
манський триумвірат» і спроби перевороту. Наради в Но. Чорториї. Останні 
розпорядження Головного Отамана, Його ж, Літопис Української Рево
люції. Матеріяли й документи до історії Української Революції. Том II, 
кн. 5. Польща визнає самостійність України. Львів, 1924, 398 -+- 2 стор. 
Зміст: Дольсько-українська війна і її припинення. Дипломатичні мі/сії до 
Польщі, переговори і союз. Доля українських вояків в польських таборах. 
Заходи до формування армії. Союзна умова 22. IV. 1920 р. Документи. Йо
го ж, Зимовий похід (6. XII. 1919 — 6. V . 1920), Варшава, 1932. Праці Укра
їнського Наукового Інституту, том. XIII CLII -f 239 crop, Друге Ідентичне 
видання заходами Орденської Ради Ордену Залізного Хреста, Нью Йорк,
1969.

81 Полк. Олександер Доценко, «Рейд от. Сагайдачного: Холодний Яр -- 
Херсон. З циклю: Чотири повстанські рейди та їх ліквідація», ЛЧК, 1932, 
11. 4—5. Інші статті з цього циклю: «Рейд от. Залізняка. Хирівка—Городи
ще—Свинарка—Жашків—Володарка», ЛЧК, 1932, 12, 2—3; «Рейд от. Мірош
ниченка.; Ст. Хирівка — с. Кирилівка», ЛЧК, 1933, 1, 10; «Рейд от. Ю. Тю
тюнника», ЛЧК, 1933, 4, 5-7, 5, 18-21. Інші статті: «Історія Зневиїгородеь- 
кого Коша Вільного Козацтва», КЧК, 1933, 85—103. «Ґенез*а Зимового По
ходу 6. XII. 1919 -  6. V. 1920», К Ч К  1933, 121-124.

82 Борис Монкевич, Спомини з 1918 року, Львів, 1928; його ж: Слідами 
новітніх запорожців, Львів, 1928, Добра Книжка, 200 стор., 16 ілюстрацій,
8 схем; його ж, Чорні Запорожці, Львів, 1929, Добра Книжка, 152 стор. 10 
стор. ілюстрацій і 6 егор. схем.

83 Борис Монкевич, «Бій під Крутами», Поступі Львів, 1929, 2, 59—65. 
Його ж, «Лицар незламний, світлої нам'яти от. Петра Болбочана, розстрі
ляного українськими республіканськими військами 29. VI. 1919», Поступ, 
Львів, 1929, 6-7, 198—203. Його ж, «Полк. Болбочан у Києві», Поступ, Львів, 
1927, 3—4, 106-111.

84 Борис Монкевич, «Дещо про співпрацю панцирних авт під час оборо
ни Києва в ісшчні 1918 р.», ЛЧК, 1931, 6, 11—13. Його ж, «З' останніх днів 
боротьби», ЛЧК, 1932, 6, 4-7. Його ж, «Нічний наступ Чорних Запорожців 
на с. Багринівці», ЛЧК, 1933, 10, 14—16. Його ж, «Оборона Катеринослава 
(Уривок зі споминів)», ЛЧК, 1935, 9, 5—8.

85 Сотн. Дмитро Ґонта, «Атака Чорношличників під Товстеньким», ЛЧК,
1936, 12, 20. Його ж, «На панцирнику „Хортиця”», КЧК, 1932, 71—86. Його ж, 
«Пам’ятний день», КЧК, 1936, 77—81.
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Історик 1-го кінного полку, пполк. інж. А. Мару щенко-Богдашв- 
ський є автором трьох статтей на сторінках ЛЧК і КЧК.8*

Ген. Павло Шандрук (криптоніми: P. С. і П. М-т) є автором довшої 
праці про Окремий Стрілецький Запорізький Курінь, який став у 
майбутньому 9 стрілецьким полком під його командою та інших ва
жливих ісіпоігадів, що мають воєнно-історичне значення.87

Пполк. Варфоломій Євтимович (1888—1950) здобув собі ім’я  як 
іпопулятизатор воєнних знань й український воєнний тер,мінолог. 
Поза статтями з історії українського воєнного шкільництва йому на
лежать теж інші статті в ЛЧК і КЧК.88

Кант. лейт. української воєнно-пморської фльоти Святослав Ш/рам- 
ченко (1893—1958) перейде в українську воєнну історіографію, як. єди
ний історик української воєно-морської фльоти. Мабуть немає факту 
з цієї історії, якого б' не насвітлив капт.-лейт. Шрамченко в своїх чи
сленних працях, друкованих у журналах «Табор», «За Державність» 
та- інших виїданнях, а теж на сторінках ЛЧК  і КЧК.89

86 Пполк. А. Марущенко-Богданівський, «Передостанній бій Окремої 
Кінної Дивізії», ЛЧК, 1929, 2, 12-14. Його ж, «На світанку (уривок зі що
денника адьютанта дивізії 1920 р.)ї, КЧК, 1930, 127-132. Див. теж нотка
ч. 62.

37 р. с . ,  «Осінь 1918 р. на Харківщині (причинки до історії війська)», 
ЛЧК, 1930, 2, 7-9. Його ж, «Стрілецький Запорізький Курінь (причинки до 
історії українського війська 1917—1920 pp.)», ЛЧК, 1931, 10, 20—22, 11, 20— 
22, 12, 19-22, ЛЧК, 1932, 2, 19-23, 12, 10-13. Його ж, «Осінь 1918; на Харків
щині», КЧК, 1935, 136-141. Д. М-т, «.Українська військова делегація у 
Врангеля <10. IX. 1920). На підставі автентичних документів». ЛЧК, 1933,
7—8, 5—7. Під криптонімами P. С. і П. М-т писав ген Павло Шандрук.

88 Статті з історії українського воєнного шкільництва, див. нотки ч. 66 
і 68. Також, 'пполк. Варфоломій Євтимович, «Початки українського війсь
кового' шкільництва в 1917—1918 pp.», ЛЧК, 1937, 12, 7—11. Інші статті: Вар
фоломій Євтимович, «До споминів розв. старш. 1919—1923 на Великій Укра
їні І. Вислоцького», ЛЧК, 1937, 9, 13—14. Його ж, «Здобуття Праги», ЛЧК,
1938, 3, 5—8, 4, 14—17. «Прага» — назва готелю в Києві. Див. теж нотка ч. 66.

89 Кап. Лейт. Святослав Шрамченко, «Українська воєнно-морська по
літика на Кримі у 1917—1918 pp.», ЛЧК, 1932, 5, 9—12. Його ж, «Український 
морський міністр — ст. лейт. фльоти М. І. Білінський», ЛЧК, 1932, 9, 17— 
20. Його ж, «День свята Української Державної Фльоти», ЛЧК, 1933, 6, 
13—15. Його ж, «Українська морська піхота в pp. 1917—1921», ЛЧК, 1934,
11, 13—16. Його ж, «На синьому Чорному морі в 1917—1919 pp.», ЛЧК, 1935,
З, 13—16. Його ж, «Українські морські міністри і керуючі морським відом
ством у pp. 1917-1921», ЛЧК, 1935, 6, 2-3. Його ж, «Піднесення українського 
прапору на ескадр енному міноносці Завидний’ Чорноморської фльоти», 
ЛЧК, 1935, 12, 15—16. Його ж, «Ескадренний міноносець російської фльоти 
«Україна» (одна зі сторінок нашої історії)», ЛЧК, 1936, 5, 17—18. Його ж, 
«Український рух на фльотилі Північно-Ледового Океану <в 1917 році», ЛЧК,
1937, 7—8, 11—14. Його ж, «Рідкий ювілей (ген. хор. адм. Володимира Сав- 
ченкагБільського)», ЛЧЩ 1937, 9. 7. Його ж, «Святочна хвилина піднесення 
воєнного прапору на фльоті», ЛЧК, 1938, 5, 11—13. Крім капт. лейт. Св. 
Шрамченка про українську воєнно-морську фльоту писали ще на сторін
ках ЛЧК: Антін Романюк, «Українська Чорноморська Фльота», ЛЧК, 1932,
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Про Кубанське Козацьке Військо, в ЛЧК  друкувалися стаття 
пполк. Сергія Федорова. Він є теж  автором статтей про «кубанського 
діда», історика Федора А. Щербину та про зусилля козацтва здобути 
фортецю Азів*90

З, 18—22; ген. хор. Адміраліції, В. Савченко-Більський, «Короткий істо
ричний нарис розвитку фльоти», ЛЧК, 1932, 4, 11—15, 5, 21-24 і Підполк. 
корабельний інженер, Михайло Некліевич, «На українській чорноморсь
кій фльоті 20 років тому», ЛЧК, 1938, 4, 3-4.

90 Полк. Юрій Федоров, «Озброєні сили Війська Кубанського», ЛЧК, 
1933, 1, 3—6. Його ж, «Кубанське Військо у світовій та визвольній війні», 
ЛЧК, 1933, 2, 7—10. Його ж, «Кубанський Дід», ЛЧК, 1933, 4, 2 (цро кубан
ського історика Федора А. Щербину), його ж, «Азів», ЛЧК, 1938, 6, 7—10. 
Полк. Федоров був старшиною Кубанського Козачого Війська (ККВ).
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НАРИС УКРАЇНСЬКОЇ ВОЄННОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

III. Українська воєнно-історична наука в періоді між війнами
(1921— 1939)

XV

Окрему групу матеріялів «Літопису Червоної Ка лизни» й «Кален
дарів-Альманахів Червоної Калини» творять статті з історії княжих 
часів іі козаччини. Авторами цих статтей були в ід омі українські істо
рики: Микола Андрусяк, Михайло Антонович, Микола Голубець, Тео
філь Коструба, Іван Крип’якевич, Ігор Лоський, Володимир Січиїн- 
ський та інші.

Микола Андрусяк (нар. 1902), автор численних цраць з історії Га
личини й Козаччини, крім названих уже статтей на тему визволь
ної війни 1917—1920 років, є автором доброї статті про «галицьке на
родне військо» в 1848— 1849 pp. і статтей про гетьманів Івана Мазепу 
й Івана Скоропадського та/ про українських полководців.1

Михайло Антонович, аівтор розвідки про козацьке військо <в мос
ковській війні, є аівтором документальної статті про повстання' Остря- 
ниці.2

Микола Голубець (1892— 1942), співавтор із-1. Крип’якевичем «Істо
р ії України» вид. Івана Тиктора (1-ше вид. Львів 1935, друге вед. 
Вінніпег*, 1948), є автором -статті про іконографію гетьмана Іваїна Ма
зепи.3

Теофіль Коструба (1907—1943), відомий історик-василіянин, пере
кладач «Голицько-Во ливсь кого Літопису», є автором низки статтей 
на теміи галицької й козацької історії.4

1 Д -р Микола А ндрусяк , «Проби (Організування галицько-українського 
народнього війська в 1848—1949 pp.», ЛЧК 1932, 3, 9—14; його ж  «Іван Ма
зепа й Іван Скоропадський», ЛЧК 1933, .1, 9—10; його ж  (М. А.) «Українські 
полководці», ЛЧК 1934, 2, 17—19.

2 Михайло Антонович, «Козацьке військо в московській війні, Варша
ва 1932; його ж, «Новіш документ до історії повстання Остряниці», ЛЧК
1936, 7—8, 35—38.

3 Микола Голубець, «Іконографія І. Мазепи», ЛЧК 1932, 7—8, 5—8.
4 Теофіль Коструба, «Петро Конашеоич-Сагайдачний», ЛЧК 1932, 7—8, 

26—ЗО; його ж , «Один із  хмельничан», ЛЧК 1933, 11, 13—16; його ж , «Іван 
Богун, полковник винницький», ЛЧК 1934, 1, 5—7; його ж, «Гетьман Да
нило Апостол (1727—1734)», ЛЧК 1934, 7—8, 17—18; його ж, «Король Іван 
Собєський про козаків», ЛЧК 1935, 3, 17—18; його ж, «Станислав М рш о-
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Іван Крші’якевич (1836—1967), кайвизн ачніший з ах їдньо-у <кр аїн- 
сьїкий історик у добі між війнами, співавтор «Історії Украйни» й «Істо
рії українського війська» вид. І. Тиктора (1-ше вид. Львів 1936, 2-ге 
вид. Б.ШНІПЄҐ 1953), був теж визначним український воєнним істори
ком. Перший систематичний огляд української воєнної історії, наїпи- 
саїв І. Крші’якевнзч у 1916 році.5 Чимало воєнно-історичного матерія- 
лу є в його монографії «Студії над державою Богдана Хмельниць
кого» (ЗНТШ, 1920—1931), в «Історії України», а теж  в інших його 
працях. В «Історії українського війська», І. Крип’якевич опрацював 
першу частину: «Військо княжих часів» і другу частину: «Запорозь
ке (військо». У ЛКЧ  і КЧК  маємо теж низку статтей І. Крші’якеви- 
ча па військоїво-історичні теми.6

Ігор Лоський (1900—1936), історик-еміґр ант з Наддніпрянської 
України, учасник бою під Кругами, був автором двох важливих при
чинків до воєнної історії Козіаччики.7

Володимир Сочинський (1894—1962), відомий історик українського 
мистецтва, написав для ЛЧК  і КЧК  чотири статті з ділянки своїх 
досліджень, які зачіпають теж ділянку воєнної історії.8

На воєнно-історичні теми .писали ще в ЛЧК  -i КЧК  такі автори: 
вдр Степан Білецький, Богдан Гошовський, штолк. Варфоломій Євти- 
мовиїч, Корнило Заклинський, д-р М. Р., гон.-хор. адм. Володимир 
Саівченко-Більський, Гриць Смольський, ою. Сергій Федоров. Цікава

вицький-Морозенко», ЛЧК 1935, 7—8, 2—6; його ж , «Іван Халдеєвич, воєво
да князя Володимирка», ЛЧК 1935, 9, 13—14; його ж , «Князь Святополк Ока
янний», ЛЧК 1936, 7—8, 19—21; його ж , «Дочатки української козаччини», 
ЛЧК 1937, 2, 12—14; його ж , «Політика короля Данила Романовича (1245— 
1264), КЧК 1937, 36—40,

5 Іван Крип’якевич, Українське військо. Короткий історичний нарис, 
З  малюнками. Львів 1916, накладом Союзу визволення України (СВУ), 
154 crop. Також його ж , «Історія українського війська в нарисі», Пам’яткова 
кзнижка Союза Визволення України і календар на 1917 рік. Відень 1917, 
стар. 224—243.

6 у  Літописі Червоної Калини є такі статті проф. д-ра І. Крип*якевича 
.(криптонім «І. К.»: «Битва під Зборовом 1649», 1930, 10, 7—12; «З’ історії 
української фльоти XVI—XVII ст.», 1931, 12, 8—11; «Початки артилерії в 
Україні», 1932, 1, 5—8; «З історії козацької артилерії», 1932, 2, 17—18; «Укра
їнська артилерія за часів Богдана Хмельницького», 1932, 4, 18—19; «Трех- 
темирів — запорізький воєнний шпиталь», 1932, 7—8, 10—11; «Українське 
військо в княжі часи», 1932, 9, 11—13, 10, 14—*16, 11, 16—18, 12, 13—14. В Ка
лендарі Чорвокої Калини є статті І. Горишівського, про які ми думаємо, 
що це статті І. Крип’якевича: «Рейд полк. Ждановича», 1936, 42—48; «Кон
спірація Богдана Хмельницького», 1937, 101—103.

7 Ігор Лоський, «Військова освіта в старій Гетьманщині», ЛНВ 1933,
5, 9—10; «Богун під Винницею», К Ч К  1936, 37—42.

8 Володимир Січинський, «Перший український пароплав», ЛЧК 1937, 
12, 14—15; «Столпи княжої України. Пам’ятки військово-оборонного бу
дівництва X I—XII ст.», КЧК 1937, 20—28; «Данський посол про козацьку 
Україну і Московщину», ЛКЧ 1936, 7—8, 7—10, 9, 9—13, «Український знак  
і прапор», КЧК 1938, 9—14.
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є стаття Євтимовича про підпільну організацію «Оборона України» 
в 1904—1907 pp., до якої належала низка активних офірерів-україн- 
ці® російської армії, а теж стаття д-ра М. Р. (Михайла Рудницького?) 
про похід полк. Ждановича (1656—1657). Ген. хор. адм. В. Савченко- 
Більський написав огляд історії української фльо-ти, а ос. С. Федо
ров 'статті з історії козацьких військ! у Російській імперії.9

На цьому можна вичерпати статейний матеріял ЛЧК  і КЧК. Тре
ба підкреслили, що оба ці видання мали популярний, а не науковий 
характер. Відповідно до цього рецензійний відділ у ЛЧК  був слабий, 
а} в КЧК  взагалі рецензій не було. Це саме стосується також бібліо
графічних списків, які були тільки в ЛЧК , а в КЧК , якщо не раху
вати списків виїдань «іЧервоної Калини», їх  не було. Про рецензії й 
бібліографії в ЛЧК була вже згадка в XIV розділі нашої прасці.10 
Бібліографічні 'списки Івана Шендрика, емігранта з Наддніпрянської 
України, в ЛЧК, а теж в інших виданнях «Червоної Калини» (напір., 
«Золоті Ворота») мають ще сьогодні велику вартість і без них не 
зможе обійтись ніякий український воєнний історик.

Крім «Літопису Червоної Калини» під редакцією Лева Леткого й 
Василя Оофронева-Левицького та «Календарів-Альманахів Червоної 
Калини» .під редакцією Лева Лепкого й Осипа Навроцького, видавни
че Товариство «Червоної Калини» видавало теж книжки з во-шню- 
історичною тематикою. За 18 років діяльности «Червоної Калини» 
ввдаїно понад 40 різних назв книжоїк. Загально, всі ці книжкові ви
дання «Червоної Калини» можна поділити на три різні ірупи: беле
тристику, мемуаристику й альбоми та монографії. Окремо появився 
теж «Великий Співанник Червоної Калини» під редакцією Зиновія 
Лиська,, в якому на 341 сторінок друку поміщено 229 стрілецьких пі
сень. «Великий Сіпіванник» мав дуже гарну обгортку, рисунку Ми
коли Бутовича, визначного українського графіка.

Б е л е т р и с т и к а ,  в ніякому разі, не належить до огляду воснно- 
історіичної літератури, але коли ми, в цьому місці, даємо її короткий 
огляд, то робимо це тому, що, по-перше, вона (воєнна белетристика) 
була дуже популярна, прочитувалась українською молоддю, причи-

9 Мґр. Степан Білецький, «Ярослав Осьмомисл, князь галицький», ЛКЧ
1937, 10, 6—8; Богдан Гошовський, «Княжі Голі Гори і  Рожне -поле», ЛКЧ
1938, 7—8, 29—31; пполк. Варфоломій Єфтимович, «Революційно-мілітарна 
акція «Оборони України» в 1904—1907 pp.», КЧК 1938, 91—99; Корчило За- 
клинський, «Мазепинщина в освітленні турецької історії», ЛКЧ 1938, 7—8, 
29—31; д-р, М . P., «Останній козацький похід за гетьманування Б. Хмель
ницького (1656—1657), ЛКЧ 1934, 9, 14—19, 10, 21—23, 12, 12—14; ген. хор . 
адм. В. Савченко-Більський, «Короткий історичний нарис розвитку фльо- 
ти», ЛКЧ 1932, 4, 11—15, 5, 21—24; Гриць Смольський, «Зброя українців 
від найдавніших часів», КЧК 1924, 112—128; Ос. С. Ф едоров, «Козаки по 
статуту ґенуезьких колоній», ЛКЧ 1933, 9, 15—17, 10, 21—22; йога ж , «Як 
розкозачували бузьке військо», ЛКЧ 1935, 9, 13—14; «Азів», ЛКЧ 1938, 6, 
7—10 (в нотатці 90 попереднього розділу (VI 1974, 1—3, стор. 64) поданої по
милково /ім’я Юрій, хоч має бути «Сергій», як є, зрештою, в тексті.

Ю Пор. «Український Історик», 1974, 1—3 (41—43), стор. 56, 57.



48 ЛЕВ Ш А Н К О В С Ь К И И

нялаїсь тим до поширення «культу» української зброї чи українсько
го війська, а, тим самим, стимулювала теж воєнноністоричіні студії,
а, по-друге, тому, що вона добре ілюструє настрої, серед яких дані 
воєнно-історичні події відбувалися, побут вояцтва і, взагалі, тло во
єнно-історичних подій. Вряди-годи, в цій літературі подавались теж  
воєнно-історичні факти, насвітлені авторіами як учасниками подій, 
отже подавались першоджерельні матеріяли, що їх годі воєнному 
історикові оминути.

Коли з цього- погляду дивитися на белетристику «Червоної Кали
ни», то годі не назвати окремих письменників та їх  твори, що їх на
друкувала «Червона Калина». Подаємо прізвища письменників і їх  
твори: Олесь Бабій («Гуцульський курінь», 1927, «Перші стежі», 1931), 
сотн. Максим Брилкнсьхий («Хресний вогонь», 1929), Федір Дудко 
{трилогія «В Заграві», 1928— 1929, «Великий Гетьман», 1936, «Дівчата 
очайдушних днів», 1937), Роман Купчинський (трилогія «Заметіль», 
1929, 1933), Богдан Лепкий («Вадим», 1930), Василь Софронів-Левиць- 
кий («Грішник», 1927), Володимир Лопушаїнський («Перемога», 2 то
ми, 1929), Микола Матіїв-Мельник («На чорній дорозі», 1930), Степан 
Шухевич («Видиш брате мій», 1930) і Юра Шкрумеляк («Чета кри
латих», 1929). Окремо слід назвати романізовані біографії Ілька Бор- 
щаїка: «Маїзіепа» (з Рене Мартелем, теж у французькій мові),* видана 
«.Черівонош Калиною» в 1931 році, «Григор Орлик» (1932, 2-ге вид. Ню 
Йоірк 1972, Восьмим курінь Пласту ж. Орлика, також в англійській 
моївіі, Торонто, 1956) і «Наполеон і Україна», 1937. Слід згадати ще, 
що професор Державної школи східніх мов у  Парижі, Ілько Бор- 
щак (1892—1959) дав також цінні цричиніки до історії української 
дипломатії й української армії в французькій мові.31

ДРУГУ групу книжкових видань «Червоної Калини» творить м е - 
м у а р  и с т и к  а. Видавництво видало спомини таких авторів: о. Оста
па Гайдукевича, Миколи Галагана, Мирона Дольницькош — Ярослава 
Кузьмо©а — Степана Божика (три автори в одній книзі), Дмитра До
рошенка, Ільїкза Калічака, д-ра Ганса Коха, ген. Антона Кравса, Ан
тона Крезуба (Осина Думіна) д-ра Коїстя Левиць кого, Володимира 
Леонт'овича («Хроніка родини Гречок», 1933), проз. Т. Ґ. Масарика 
(«Світова революція», 1930), д-ра Івана Максимчука, ген. Всеволода 
Петрова, Омеляна Поповича («Відродження Буковини», 1933), Вікто
ра Приходька («Під сонцем Поділля», 1931), Олени Степанів («На пе
редодні великих подій», 1930), д-ра Андрія Чайковськото, Євгена Чи- 
кзаленка («Щоденник», 1930), д-ра Степана ПІухевича й Віталія Юр- 
ченка («Шляхами на Соловки», 1931). В дужках подано назви мемуа
рів, які не мають відношення до воєнної історії; всі інші таке відно
шення мають і будуть обговорені в цьому місці. Найважливіші для 
воєнного історика української армії є мемуари Миколи Галаїгіана, ген.

11 Elie Borschak, L’armee ukrainienne. Une histoire de trois ans. Paris
1920. Idem, „L’Ukraine a la conference de la paix“, Le Monde slave, Paris 1937, 
III, 451—473; VI, 397—418; VII, 52—85; XI, 216—242; XII, 381—411; 1938, I, 
102—119. Також окремою відбиткою: Париж 1938.
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Антона Кравса, ген. Всеволода Петрова й отамана дчра Степана Шу- 
хевизча.

Микола Галаган (1882—1945?), український політичний діяч і ди
пломат, старшина Богданівського полку, у чотиротомнику своїх спо
минів порушив теж військова юцраіви: перебування в російській »аір- 
мії на фронті, участь в II Військовому з ’їзді, службу в Богд аінівсько- 
му полку й Запасній Київській бриґаді (II частіша), ПІ Військовий 
з;їзд (III частина, crop. 1—15), українські військові формування в Киє
ві: Бощанівці, сердюки, військова фронда (ПІ частина, стор. 42—50), 
законопроект про утворення української армії на основі міліційної 
системи (сітіоір. 132— 134) і першу війну проти большевиць-кої Москви 
(стор. 138—169). В IV частині описується стан Румунського фронту 
кол. російської армії (стор. 18—45) і повстання проти Гетьмана* (стор. 
70—95). Галаган описіаїв теж свою участь в делегації на Кубанщину 
(III частина) і свою дипломатичну місію на Угорщині, де він, за до
помогою .угорських большевикіз намагався довести до порозуміння 
з большевицькою Москвою.12

Генерал-четаїр Галицької Армії, Антін Кравс (1871—1945) у своїх 
споминах описав дії III Галицького корпусу на Наддніпрянській Укра
їні в липні-серпні 1919 року. В цьому часі, ген. Кравс командував 
Центральною групою українських армій (І і III Галицькі корпуси^ 
Запорізький корпус), що наступала на Київ і здобула його в дні ЗО 
сзрпня.13

Генерального штабу генерал-хорунжий Всеволод Петрів (1883— 
1948), командир полку кінних гайдамаків ім. Кошового» Отамана Кос
тя Гордієнка, що його Сіам він зорганізувіав на фронті з вояків-укра
їнців 7^ої стрілецької туркестанської дивізії, начальник Спільної 
Юнацької Школи, командувач Волинської групи Армії УНР, військо
вий міністер в кабінеті Іс-аака Мазепи, інспектор піхота і вкінці на
чальник Генштабу, був автором численних статтей на воєнно-істо
ричні теми у журналах: «Табор», «За Державність», «Гуртуймося», 
«Літопис Червоної Калини», «Літературно-науковий вістник», «Нація 
в .поході». Був співробітником Української Загальної Енциклопедії 
(УЗЕ) для опрацювання військових і воєнно-історичних гасел. Чотири
томник йото споминів, виданий «Червоною Калиною» є першодже- 
Р'Єльним описом його військової служби в українській армії, що, під 
кожним оглядом, була видатною.14

is Микола Галаган, 3  моїх споминів. Частина І: 80-ті роки до світової 
війни, 203 стор. Частина II: Сватова івайна — розвал царату — українська 
революція, 196 стор. Частина III: Третій військовий з’їзд — делегація на  
Кубань — большевицька навала — прихід німців, 176 стор. Частина IV: 
Дипломатична місія на Мадярщині, 296 стор. Всі частини видані у  Львові, 
3.930 року.

13 Ген. Антін К равс , За українську справу. Спомини про III корпус УГА 
після переходу Збруча. Львів 1937, 93 отор.

14 Ген. Всеволод Петрів, Спомини з  часів української революції. Части
на І: До Берестейського миру, Львів 1927, 180 стор. Частина II: До тайнят-
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Отаман д-р Степан Шухевич (1877—1941) був у Галицькій армії 
комаїндантом залізничної станції в Підаолочиськах, командантом 4-ої 
Золочіївської бриґади на польському фронті і персональним референ
том Начальної Команди (НКГА). Історик Галицької армії не може 
обійтись! без п’ятитомника йото споминів, написаного на підставі що
денника, безпосередньо (ПІСЛЯ подій визвольної війни. Як фронтовий 
старшина, а потім персональний референт НКГА, от. Шухевич був 
у центрі подій, які потрапив написати у принадній літературній 
формі.15 Дуже цікаву й фахову рецензію на ці спомини написав ген. 
Павло Шаіндрук.16

Із більших розміром споминів, виданих «Червоною Калиною», на 
увагу воєнного історика заслуговують спомини Дмитра Дорошенка 
й д-ра Костя Левицького.

Дмитро Дорошенко (1882—1951), визначний український історик, 
публіцист, громадський і державшій діяч, залишив спомини про дав- 
нє-ммнуле (1901— 1914) і спомини про «недаївнє-минуле» (1914—1920), 
які (в чотирьох частинах видала «Червона1 Калина». У цих споминах, 
як теж  у його «Історії України 1917—1923» с чимало матеріялів про 
організацію української армії й фльоти за часів Центральної Ради 
й -гетьманату.17

Дір Кость Левіицький (1859—1941), найвизначніший політичний 
діяч Галичини, перший голова уряду ЗУНР, є автором праць на істо
рично-політичні теми, виданих власним накладом, а теж видавниц
твом «Червона Калійна». У працях тих описується також мілітарні 
зусилля галицьких українців.18

Низка дрібніших споминів, виданих «Червоною Калиною», є важ
ливими причинками до історії Галицької Армії. Польовий -священик, 
о. Остап' Гайдукевич залишив свій записник. Книга: «Між молотом і 
новалом» трьох авторів висвітлює стан УГА перед договором з Добр-

тя Києва. Львів 1928, 184 стор. Частина III: Кримський похід. Львів 1930, 
164 crop. Частина IV: Доба Гетьманщини, Львів 1931, 117 стор.

15 Д-р Степан Ш ухевич , бувш. отаман УГА, Спомини. Частина І: Від 
листопада 1918 до квітня 1919, 176 стор. Частина II: Від квітня 1919 до лип
ня 1919, 176 стор. Частина III: Від липня 1919 до січня 1920, 162 стор. Части
на IV: Від січня 1920 до квітня 1920, 147 стор. Частина V: Від квітня 1920 
до серпня 1920, 164 стор. Всі 5 частин видано у  Львові в 1929 році.

16 łP„ с ., «Рефлексії на „Спомини” д-ра С. ІНухевича», ЛКЧ 1930, 1, 20— 
22; % 19—22.

17 Дмитро Дорошенко, Мої спомини про недавнє-минуле (1914—1920). 
В чотирьох частинах: І. Галицька руїна, II. Доба Центральної Ради (Львів 
1923), III. Доба Гетьманщини, IV. Доба Директорії (Львів 1924). Перевидано 
«Українським Видавництвом у  Мюнхені в 1969 році, 543 стор.

18 Кость Левицъкий, Історія політичної дуїмки галицьких українців 
1848—1914, власним накладом, Львіів 1926, X  +  736 стор. Його ж, Історія 
визвольних: змагань галицьких українців з  часу світової війни 1914—1918, 
власним накладом. Частина І, Львів 1928, III +  285 стор. Частина II, Львів 
1929, стоір. 289—496; Частина III, Львів 1930, 496—776 стор. Його ж, Великий 
зрив, Львів 1931, вид. Червоної Калини, 150 стор.
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армією ген. Денікіна (Миірон Долъницький), перехід 2-ої Коломий
ської бригади до війська Петлюри (Ярослав Кузьмів) й останні дні 
УГА (Степан Божик). Четар Ілько Калічак описує події на Хирів- 
сь'кому фронті й наступ переважних сил польської армії в дні 15 
травня 1919 року. Д-р Ганс Кох, сотник генерального штабу в НКГА, 
пізніше визначний 'Німецький історик і теолог, є автором в,ажливо.го 
ігфіичшіку до історії договору ЫКГА з Добрармією ген. Денікіна.19

Інші спогади: двотомник Антона Крезуба (Осипа Думіна) ,про пар
тизанів на Україні, польового судді УГА, д-ра Івана Максимчука про 
Кожухів, большевицький концентраційний табор під Москвою, в яко
му перетримувано старшин УГА (217 із них загинуло' на всіх 250) і 
письменника д-ра Андрія Чайковського, який був повітовим коміса- 
рем ЗУБР у Самборі, подають теж низку важливих подробиць до 
історії Галицької армії й українського повстанського руху на Украї
ні! в роки визвольної війни й після неї.20

Н<а цьому ми вичерпали мемуаристику, видану «Червоною Кали
ною». Для обговорення повної діяльности цісї видавничої кооперати
ви, залишаються ще видані нею альбоми й монографії.

Відомості про них подаємо в форумі зведення. У ньому подаємо 
хронологічний порядок виїдань поруч їх докладного опису.

Видавництво «Червона Калина» підготовляло декілька років ви
дання Альбому УГА на зразок Альбому УСС і до нього зібрано було 
дуж е багато ілюстраційних матеріялів. Статті були вже написані й 
Альбом УГА мав появитися в другій половині 1939 року, але в цьому 
перешкодив вибух війни й окупація Галичини большевицькою Мос
квою. На цьому дошкульно потерпіла українська воєнно-історіична 
історіографія, бо зібрані матеріяли й світлини, як теж архів «Чер
воної Калини» з безцінними} джерельними матеріялами, пропали ма
буть безповоротно. Після втрати Музею Визвольної Боротьби Укра
їни в Празі, Бібліотеки ім. Симона Петлюри в Парижі, архіву Укра
їнського Военно-історичного товариства у  Варшаві, втрата архіву 
«Червоної Калини» у  Львові, — це ще одно звено в довгому ланцю
гу втрат, що їх  зазнала українська воєнно-історична наука в роки 
минулої війни.

19 о . Остап Гайдукевич , Було колись. Із записника польового духов
ника УГА. Львів 1937, 110 стор. М іж молотом і  кавалом. Причинки до істо
р ії української армії: Мирон Долъницький , «Над прооастю», Ярослав К у зь 
мів, «Кінець кривавої епопеї», Степан Божик, «З останніх днів УГА», Львів 
1923, 79 стор. Ілько Калічак, Записки четаря. Спомини з  Хирївського фрон
ту 1918—(1919 pp., Львів 1931, 100 стор. Сотн. д -р  Ганс Кох, Договір з Де- 
нікіном. Дричинки до трагедії УГА на Великій Україні. В ід 1. XI. 1919 до 
17. XI. 19119. Львів 1930, 55 стор.

20 Антін К резу б, Партизани. Спомини. Том І, стор. 186, том. II, стор. 
172. Оба томи видані у  Львові, 1930 року; д-р  Іван Максимчук, Кожухів. 
Трагічна доля рештків УГА. Львів 1930, 100 стор. Д -р Антін Чайковський, 
Чорні рядки. Спомини за час від 1. XI. 1918 до 13. V. 1919. Львів 1930, І +  
119 стар.
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Таблиця 4
АЛЬБОМИ Й МОНОГРАФІЇ ВИДАННЯ «ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ»

РІК В И - тт ~ _данкгя Н а з в а  и оч іи с  Придатки

1928 Берестейський мир 320 с  т.
Редактор: Іван Кедрин-Рудницький 16 ст.
Статті: М. Голубець, д-р М. Залізняк, Ол. Сев- ілюстрацій
рюк, В. Винниченко; переклади з творів графа 
О. Черніна, ген. Гофмана, ген. Людендорфа, Ко
ліна Роса.

1930 Микола Голубець, Історія Львова від найдавні- 179 ст.
ших часів.

1931 Олекса Кузьма, Листопадові дні 1918 р. 448 ст.2*
1933 Антін Крезуб, Нарис історії українсько-польської 170 ст.22

війни.
1935 Володимир Ласозський, Генерал Тарнавський. 192 ст.

Репортаж.
1935 Альбом: Українські Січові Стрільці 1914—1920. 159! ст.2̂

Редактори, д-р Богдан Гнаггевич при співпраці
Льва Лепкого і д-ра Ів^на Німчука. Матерілли 
до Альбому 'зібрали: дчр Іван Іванець і Василь 
Софронів "Левицький. Автори статтей: д-р  Ни
кифор Гірняк, М. Гоїрбовий, д-р Б. Гнатевич,
Г. Гладкий, д-ір І. Іванець іі В. Софронів-Левиць- 
кий.

1936 Осип Дум’іїн, Історія Л еїіопу УСС 1914—1918.
Історія визвольної боротьби України в моногра
фіях, том. І.

1937 Золоті ворота. Історія Січових Стрільців 1917—
1919. Історія визвольної боротьби України в мо
нографіях, том. II. Обгортка та ілю€тр:аційн>а час
тина д - І. Іванець. Колірова обгортка: Павло 
Ковжун. Редактор: І)в*аін Кедрии-Рудницький.
Автори статтей: І. Кедрин, Василь Кучабський, 
ген. Марко Безручко, полк. Євген Коновалець 
сконфісковані польською цензурою: «[Причинки 
до історії української революції», стор. 262—320),
Іван Шендрик (бібліоіграфія).

1938 Альбом: Пам'яті Вождя. 70 ст.
(Присвячений ген. Миронов і Тарнавському, На
чальному Вождеві УГА. Знимки з величавого 
по-хорону у Львові. Автори статтей: І. Дурбак,
Р. Купчинський, Л. Лепкий, Д. Паліїв, д-р В.
Старосо л ьський).

XI +  375 ст.2* 
99 світлин 
23 схеми 
XV +  375 от.2* 
198 світлин 
11 схем

21 Перевидамо в Ню Йорку: Сотн. Олекса Кузьм а, Листопадові дні 
19;18 р. Ню Йорк 1960, «Червона Калина», 443 стор. і 13 шкіців.

22 Дер ©видано в Ню Йорку: Антін К резуб , Нарис історії україисько- 
(польської війни 1918—1919, Ню Йорк, «Говерля», 179 стор.

23 Другий наклад, Львів 1936, з альбомом додаткових знимок, надісла
них до видавництва після першого видання. Третій наклад в Монтреалі, 
Кагаада: Українські Січові Стрільці 1914—1920, Мотатреаль 1955, Видавниц
тво Ігора Федіва, 1 +  208 стор. Нові матеріяли до третього видання зібрав
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XVI

Поза видавництвом «Чеір.всша Калина», ціла низка інших видав- 
ництів у, Львові та їв Галичині видавали воєнно-історрічну літературу. 
Появлялися окремі книжки, а теж статті й розвідки на; воснно-істо- 
ричкі теми ів .гаїзетах, журналах, календарях-альманахах. Па жзаль, 
вся ця література є тепер недоступна або важко доступна україн
ському дослідникові. Можливо тільки, що деякі видання можна знай
ти в бібліотеці Закладу Оосолінських у Врецлазі. яку перевезено зі 
Львова, в Національній Бібліотеці у Празі й Національній Бібліоте
ці у  Відні, в бібліотеці Світової господарки (Вельтвіртшавтліхес Ін
ститут) у  Кілі, Німеччина й, очевидно, в бібліотеці НТШ у Сарселі. 
До речі, річники таких щоденників, як :діло». «Новий час», «Україн
ські віісті», журналів таких, язе «Літературно-науковий вістник» і 
«Вістник», -«.Дзвони», «Поступ», календ арів-альманахів таких, як 
«Прошіта», «Дніпро», «Неділя», к Золотий колос», «Бистриця», «Укра
їнський інвалід», «Загальний ілюстрсваний календар» (Переімишль) 
повинні ібути десь зібрані и упорядковані, щоб дослідники мали до 
них доіступ. Без такого зібрання й упорядкування важко буде укра
їнському дослідникові писати найновішу українську історію заїхідньо- 
українських земель.

З огляду на нед о ступки їсть чи важку доступність названих мате
рія лів, в їх огляді подаємо тільки найважливіші позиції. Варто зга
дати, що початок воєнно-історичній літературі в Галичині дала роз
відка Л. Доликського (за цим псевдонімом окрився визначний публі
цист, член редакції газети «Діло» — Федь Федорців), яка появилася 
в трьох! частинах.26 Статті ці зібрано й видано книжковим виданням

дчр Ігор Федів. Нові автори: Ігор Федів, Роман Купчияський, Андрій К і-  
гачіак. Нові світлини окремих УСС-ів і  груп.

24 у  цій книзі був поміщений поіменний список 1 300 поляглих і  ра
нених Українських Січових Стрільців. Його передруковано в третьому ви
данні альбому УСС. виданому в Монгцреалі (див. попередня нотка).

25 Перевидано в Чікаґо: Василь Кучабський , Корпус Січових Стрільців. 
Воєнно історичний нарис. Ювілейне видання. Чікаґо 1969, 633 стор. Нові 
автори й  матеріяли: Пполк. А. Гончаренко, «Бій під Кругами» (стор. 255— 
266). Богдан Гнатевич. «Вишкіл СС у  Білій Церкві» (стор. 267—274), пполк.
В. Зарицький, «Бій під Житомиром» (стор. 395—398), сотн. д-р Т. Мамчур, 
«Дравда цро обставини виїзду Головного Отамана Петлюри за кордон 5—6. 
XII. 1919» (стор. 447—460), Олесь Бабій, «Січові стрільці» (стор. 461—464), 
пполк. В. Зарицький, «Сильветка полк. Є. Коновальця» (стор. 465—472), 
додатки Д. Герчані в ського до бібліографії І. Шендрика (стор. 528—533), по
казники, документи. Очевидно, в цьому виданні, поміщено розвідку полк. 
Є. Коновальця, «Причинки до історії української революції» (стор. 399—446), 
яка була сконфіскована польською цензурою в «Золотих воротах».

26 Д. Долинський, «Крик життя. Боротьба українського народу за волю 
і незалежність. Огляд подій за pp. 1918 і  1919», Ілюстрований календар 
Просвіти на 1920 рік. Львів 1919, стор. 190і—295. його ж, «Боротьба україн
ського народу за волю і незалежність (Огляд подій за час /від жовтня 1919 
до кінця вересня 1920 р.». На ріках вавилонських. Літературний 'збірник, 
Львів 1920, вид. Т-ва Просвіта, стор. 153—193.



54 ЛЕВ Ш А Н К О В С Ь К И И

у  Вінніпезі.27 У цьому самому часі, дроф, днр Микола .Чубатий на
писав основну розвідку про «Державний лад» ЗОУНР, в якому е теж  
розділ1 про військо.28

В 1921 році, появився був у Львові перший во енно-науковий збір
ник, під назвою «До Зброї». Крім во енно-теоретичних статтей Семена 
Маґаляса, ген. В. Ситарева й соггн. Р. Шобера, в ньому надруковано 
теж дуж е цінний 'спогад М. Падалзки .про виступ Полуботківського 
полису в липні 1917 року.29 Цей першоджерельний матеріал дає, пов
ний ошкс й аналізу цієї визначоної події. Стаття М. Падалки .появи
лася була теж окремою відбиткою, але «До Зброї», на першому збір
нику припинило свою появу.

У львівських щоденниках «Діло», «Новий час» й? «Українські віс
ті», в роках між війнами, було надруковано чимало воєнно-історич
них матеріялів. І так, у  «Ділі», наприклад,, друкувались в 1923 році 
(чч. 191—212) цікаві спогади Н. В. Гераісимевка про «батька» Махна 
в перекладі В. Дорошенка. Герасименко, —« російський білогвардієць 
помістив був -свої спогади в берлінському журналі «Историк и совре
менник».30

«Діло», «Новий час», а потім; ще «Українські вісті», як також 
львівські тижневики: «Свобода», «Неділя», «Нова зоря» та інші жва
во відз-начували річниці Листопадового зриву (1928), Чортківської 
офензиви (1929), Походу на Київ (1929), а теж щорічне «Свято зброї» 
(31. VIII). У газетах були теж помкцувані цікаві характеристики полк. 
Василя Вишиваного (Петро Карманський, от. Никифор Гірняк), полк. 
Дмитра Вітовськото (Мирон Заклинський), ген. Мирона Тарнавсько- 
го й інших. У «Новому часі» (1938, ч. 184 й дальші) була поміщена 
серія статтей І. Лемківського про летунство УГА. Увагу воєнного 
історика звертають на себе дві статті, в яких автори: пор. Гриць Ми- 
кетей («Діло» 1936, ч. 31) і сотн. Михайло Ліщинський («Новий час», 
1936, чч. 68 і 69) пробують пояснити, як дійшло до Чортківської офен
зиви. В 1938 році, в «Українських вістях» (ч. 5) була надрукована 
стаття Осипа Думіна про «Український рух в російській іармії в 1917 
році». Це є бібліографічна стаття, яка інформує про українську та 
юовєтську літературу до цієї теми. Знов же, в тижневику «Неділя» за  
1928 рік (ч. 15), визначний політичний діяч і дипломат Микола За
лізняк (1888— 1950 в большевицькій тюрмі) відкрив деякі куліси ми

27 д . Долинський, Борьба (так!) українського иароду за волю і неза
лежність. Точний опис воєнних і політичних подій на українських землях 
за роки 1918, 1919 і 1920. Вінніпег 1920, 160 стор.

28 Д-р Микола Чубатий, «Державний лад на Західній Области Україн
ської Нароідньої Республіки», На -ріках вавилонських. Літературний збір
ник. Львів 1920, стор. 96—133.

29 М . Падалка , «Виступ Долуботківського полку 4— 6 липня (ст. ст.) 
1917 р. в м. Києві на фоні політичної ситуації того часу», До зброї, Львів
1921, збірник І, стор. 58—74. Також окремою відбиткою: Львів 1921, 16 стор.

30 Я. В. Герасименко, «Махно», Историк и современник, Берлін, 1922, 
З, 151—201. Опублікувало також у  СССР: Н. В. Герасименко, Батько Махно. 
Мемуары белогвардейца. Москва—Ленінград 1928, 110 стор.
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ну лої війни в статті «Українська Армія і ген. граф Станислав ІНеп- 
тицькизй».

Із львівських журналів, найбільше воєнно-історичних матеріялів 
надруковано в «Літературно-науковому вістнику» (1S22—1932, далі 
ЛНВ) і  «Вістнику» (1933—1939, далі В), що появлялися під редакцією 
д-ра Дмитра Донцова. Оба журнали мали добре поставлений рецен
зійний відділ, в якому обговорювалися теж нові появи з ділянки во
єнно-історичної літератури. Відділ цей провадив д-р Лука Луців, що 
теж користувався ‘псевдонімом «Л. Граиичка».

Воєнно-історичні матеріяли в ЛНВ і В поміщували такі автори: 
Микола Андрусяк {також під псевдонімом Н. Кемирон), сота. Ілько 
Гаврилюк, сотн. Осип Думін (також під псевдонімом «Антін Крезуб»), 
сотн. Володимир Зарицький, полк. В. Кедровський, Модест Леви-ць- 
кий, Л. Л., Юрій Маїгалевський, Євген Малаїнюк (також під .крипто
німом «Є. М.»), ген. М. Омелянович-Павленіко, генштабу полк. Юрій 
Отмарштайн, генштабу ген. В. Петрів, Нікон Со-оцький (криптонім 
о. Ізидора Сохоцького), ,ген. Юрко Тютюнник (іпіід псевдонімом Г. Юр- 
тик), «Характерник» і Петро Чулий.31 Автори ці залишили спогади

зі Воєнно -історичні матеріяли, що появилися були в ЛНВ та В: Микола 
А ндрусяк (Никон Немирон), «Як зловлено Ю. Тютюнника?», В. 1938, 3, 228— 
230; І. Гаврилюк , «Четвертий універсал (Спогади)», ЛНВ 1928, 1, 16—24; 
Сотн. Осип Думін, «Партизани (Збірка спомнів з  партизанки на Надншрян- 
ській Україні)», ЛНВ 1925, 7—8, 246—281, 9, 10і—24, 10, 11—125; його ж, «Пов
стання от. Зеленого проти Директорії в січні 1919 р.», ЛНВ 1927, 5, 26—41; 
його ж, «Як згинув от. Зелений?», ЛНВ 1927, 10, 109—113; його ж, «Облога 
Києва »,ЛНВ 1928, 1, 25—40, 3, 242—251, 4, 309—324; його ж, «Перша умова 
Директорії УНР з німцями з  дня 17. XI. 1918», ЛНВ 1929, 5, 458—464; 
його ж (під псевдонімом Антін Крезуб), «В визволеному Києві (Спогади з  
ірудия 1918 — січня 1919)», ЛНВ 1932, 2, 138—147, 3, 218—226, 4, 334г—337,
6, 525—530; його жу «Початки Українських Січових Стрільців», ЛНВ 1934, 
7—8, 554—562; його ж, «До початків організації наддніпрянських Січових 
Стрільців. Спогад», В. 1938, 7—8, 557—562; Володимир Зарицький , «З-під 
Києва до Львова», ЛНВ 1928, 12, 334—342; Володимир Кедровський  (також  
під ікриптонімо В. К.), «Всеукраїнський Військовий Генеральний Комітет
і  Тимчасове Правительство», ЛНВ 1923, 5, 34—41; «Всеросійська демокра
тична нарада в Петербурзі (14—23 вересня 1917)», ЛНВ 1923, 7, 221—229; 
«З Другого Всеукраїнського військового з ’їзду», ЛНВ 1923, 10, 142—148; 
«Приїзд московських міністрів до Києва (в кінці червня ст. сг.) і військо
ва оправа», ЛНВ 1923, 12, 333—338; «Повалення большевиками російського 
тимчасового уряду і  перехід влади на Україні до Центральної Ради», ЛНВ 
1925, 1, 29—45; «Перші дні большевицького панування», ЛНВ 1926, 10, 142— 
148; «Повстання проти Гетьмана. Уривок зі спогадів», ЛНВ 1928, 5, 36—39,
6, 126—*132; «З часів розвалу», ЛНВ 1929, 7—8, 616—624; «Мотовилівський бій 
(Памяти Федора Черника та Миколи 3 :агаєвича)», ЛНВ 1928, 12, 321—324; 
««Погроми на Україні», В. 1933, 535—546; Модест Левицький , «Ґльорія Вік- 
тіііс! (з недавньої минувшини)», ЛНВ 1925, 4, 306—317, 5, 2—11; Л. Л., «Спо
гади про події під Кругами», ЛНВ 1926, 4, 309—313; Євген Маланюк, «В річ
ницю Чупринкову», ЛНВ 1930, 11, 970—974; ген. М. Омеляпович-Павленко, 
«Спомини», ЛНВ 1929, 10, 888—897, 11, 963—974, 12, 1068—1077, 1930, 1 {?), 2 
(?), 4, 321—330, 6, 504—510. Відбитка: Львів—Тернопіль 1930, 64 стор.; полк .
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великої воєнно-історичної вартости, як, нап;р., спогади «Характерни
ка», що вийшли теж окремою відбиткою, а які є дуже івіажливі для 
тозінання українського руху в російській армії 1917 року, а теж  /перед
історії й історії виступу Полуботківськото поїлку в липні 1917 року.

Друкуючи .спогади таких визначних українських військових дія
чів, як полк. Володимир Кедров ський (1888—1970), що був заступни
ком Голови Всеукраїнського Генерального військового комітету (ВГ 
ВК) і з-аступником Генерального секретаря військових ішраїв (С. В. 
Петлюри), іпотім державним інспектором Армії У HP d послом У HP 
у Ризі, як генштабу полк. Юрій Отмарштайн (1890—1922), що був 
в'изіначним генштабістом української армії і начальником штабу в II 
Зимовому поході (1921), як командарм УГА й Армії УНР, ген. полк. 
М. Оімелянович-Плвленко, як генштабу ген. В. Петрів чи ген. Юрко 
Тютюнник, ЛНВ і /В дуже причинилися до поширення джерельної 
бази української воєнної історіографії.

Інші львівські журнали, під цим оглядом, не можуть конкурувати 
із ЛНВ і В. Католицькі «Дзвоші» (1931— 1939, ред. Петро Ісаїв), крім 
статтей на тему української дипломатичної історії д-ра Василя Ку- 
чабського, про які вже була мова,32 надрукували тільки цінну й до 
цього часу єдину біографію генштабу ген. полк. Миколи JI. Юнакова, 
шефа Штабу Головного Отамана (ШГО), поміщену з нагоди його пе
редчасної смерти в 1931 році.33 Крім його некрологу в паризькому 
журналі «Тризуб», повіну біографію ген. Южвакова, як военного істо
рика та визначного українського генерала генерального штабу, на
писав у Торонто ген. Михайло Садавський, але не міг знайти меце
ната для видання ісвоєї праці. Машинопис цієї воєнно-історичної сту
дії інапевно зберігається в архіві очолюваного М. Садовським Воєнно- 
історичного інституту, який передано до ВУАН у  Канаді і тепер пе
реховується в Маїнітобському університеті у Вінніпезі.

Ю рій Отмарштайн, «Матеріяли до воєнної історії» (Рецензія на кн. М. К а-  
тіустянського, Похід на Київ—Одесу, ч. 1—2), ЛНВ 1922, 1, 81—84; ген . Вс. 
Петрів, «Декілька слів про Запорозький шм. Кошового» Отамана Коїстя Гор
дієнка полк кінних гайдамаків», ЛНВ 1928, 4, 306—308; його ж, «До істо
р ії формування війська на Україні під час революції», ЛНВ 1930, 11, 981— 
987; Нікон Сохоцький, «Матеріяли до воєнної історії» (Рецензія на книгу 
М. Капустянського, Д охід на Київ—Одесу, част. III), ЛНВ 1923, 7, 279—285; 
ген . Ю рко Тютюнник (під псевдонімом Г. Юртик), «Звенигородський кіш  
Вільного козацтва. Спомини», ЛНВ 1922, 2, 125—'134; «Стихія (Зі споминів)», 
ЛНВ 1922, 3, 223—238; «Перший Сімферопольський полк ім. гетьмана Петра 
Дорошенка», ЛНВ 1923, 1, 31—46; «Другий Всеукраїнський військовий 
з ’їзд», ЛНВ 1923, 3, 228—250, 4, 306—320; «Творимо», ЛНВ 1926, 6, стор. (?); 
Характерник, «Згадки з минулого», ЛНВ 1924, 7—9, 285—298; 1925, 2, 134— 
142; 6, 127—132, 7, 219—229, 9, стор. ?, 10, стор. ?, 11, отор. ?, 1926, 1, 33—43,
З, 207—215, 6, 503—510. Окрема відбитка: Львів 1926, 96 стор. Петро Чулий, 
«Москалі на Україні», ЛНВ 1922, 4, 172—178.

32 Пор. Український історик, 1972, 3—4 (35—36), стор. 70.
33 «Юнаків Микола Леонтієвич», Дзвони, Львшв 1931, 6, 407—409. Пор. 

Український історик, 1971, 1—2 (29—ЗО), стор. 68.
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Каїтоліицький жуїрнал з гетьманськими симпатіями «Поступ» (1921—■
1931 — .рад. Ол. Мох, д-р Григор Лужницький та І. Гладил ович) міс
тив радо статті Бориса Монкеївича, історіографа Запорізького корпу
су, іізро які (мій вже згадували.34 Дуже цінний воєнно-історичний ма- 
теріял помістив був журнал «Студентський шлях» (1931—1934 — 
рад. Микола Дужий і Володимир Янів), а саме бібліографію джерел  
до іКрутяеського бою, зладжену Атанаїсом Фіґолем.35 Ця анотована 
бібліографія, щоі нараховує 90 (позицій, є безцінна власне з огляду на 
свої анотації, зміст яких тепер часто може заступити втрачене дж е
рело. Власне такої праці потрібно було більше зробити іна базі МВБУ 
в Цразі, Бібліотеки ім. Симона Петлюри в Парижі, чи теж Музею й 
Бібліотеки НТШ у Львові, але її, на жаль, не зроблено, за вийнят- 
ком зазначених праць П. Зленка чи І. Шендрика.

Із багатьох календ арів-альманахів, що появлялися у Львові та 
в інших іміегах Галичини в роках між війнаїми, лершенство в поімі- 
«цуванні воєнно-історичних матеріялів посідає к а л енд ар-альманах 
«Дніпро», видання Українського товариства для допомоги емігрантам 
(з Наддніпрянської України), що йогр довголітнім головою був Юрій 
Маталевіський (1876—1935), маляр-академіст, учень Іллі Рєпіна, але й 
учасник визвольної війни, про яку залишив цікаві спогади в «Дніпрі» 
та vEt журналі ЛНВ. К а ленд ар - альманах «Дніпро» появлявся в 1924—
1938 роках у  Львові, а його редакторами були Леонід Білецьский, Вік
тор Заводський та Володимир Дорошенко.

«Дніпро» є справжньою коїпальїнею воієнно-істіоричних матріялів.
З воєнно-історичними юпо,гадами виступили в ньому такі .автори: Ва
силь Бень, Л. Горбачева, полк. О. Доценко, Любов Дудко, Федів Дуд
ко, Галина Журба, В. Заводський, Микола Залізняк, сотн. Петро Зі- 
линсыкий, А. І-лько, полк. В. Кедровський, Володимир Курювіський, 
генштабу тен. В. Кущ, Іван Липа, Юрій Магалевюький, Євген' Мала- 
еюк, опалк. А. Марущенко-Богдашвський, ген. М. Омелянович-Пав- 
ленко, полк. Гнат Порохізський, генштабу полк. В. Савченко, пор. О. 
Сім’янців, Степан Сірополко, Федір Стешко, Панас Феденко.36 Звій-

34 Пор. Український історик, 1974, 1—3 (41—43), стор. 62.
35 Атанас Фіґоль, «Бібліографія джерел до історії бою під Крупами», 

Студентський шлях, Львів, 1933, 1, 7—11, 1934, 1—2, 15—23.
36 Воєнно-історичні матеріяли, надруковані в календарі-альманаху 

Дніпро, Львів: Василь Бень, «Втеча С. Деглюри з Києва. Спомини», 1933, 
99—100; Л. Горбачева, «В Україні, ревіли гармати», 1937, 107—116; С. Гре
бінник, «Розвідка», 1931, 73—78; полк. О. Доценко, «Заповіт Головного Ота
мана Симоеа Петлюри», 1936, 29—34; Любов Дудко, «Пішки з Києва на 
Д о д і л л я  (Спомин з 1919 року)», 1929, 97—106; Ф едір Дудко , «Над Дніпром», 
1933, 4—14; Галина Ж урба, «Махновський на 1-му Українському Військо
вому з ’їзді, і Дрібка з  моїх споминів», 1937, 120і—12.1; В. Завадський, «Зна- 
дібки до історії 1-го українського полку ім. Богдана Хмельницького», 1928, 
113—>116; М икола Залізняк, «У Києві. Уривок зі споминів», 1930, 110—112; 
сотн. Петро Зілинський, «Останніми з Києва. Із шоминів старшини», 1933, 
99—100; А. І-лько, «На чорному морі. Спомини моряка», 1933, 21—32; полк .
В. Кедровський, «Деякі психологічні підклади при творенні Армії УНР»,
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чайно, заголовки спогадів подають, про ЩО' йдеться в' згаданому спо
гаді; для спогаду П. Феденка даємо пояснення. Автор описує ката
строфу Армії УНР у «чотирокутнику смерти», пізньої осені 1919 ро
ку. Тоді волосна управа в с. Пашківцях на Волині схвалила постано
ву, що ніякі «війська» не можуть проходити через територію Паш- 
ковецької волости, яка оголосила себе «незалежною» республікою. 
П. Феденко був делегований до «проводу» цієї Пашковецької «рес
публіки» іна переговори. У ’своєму спогаді, П. Феденко описує свою 
«місію» на загальному тлі тодішньої політичної й мілітарної ситуації. 
Спогад цей є ідуже важливий для воєнного історика.

Спогади, надруковані в «Дніпрі» вражають своєю фаховістю, а, 
передусім, об’єктивністю, яку часами важко знайти в особистих ме
муарах, що власне, з природи речей, бувають суб’єктивні. І так, на
приклад, полк. Гнат Порохівський згадує в «Дніпрі» про І Україн
ський Корпус під командою майбутнього гетьмана, ген. Павла Скоро
падського. Корпус мав тоді (пізна осінь 1917 року) до вибору: або по
слухати наказу Ставки (головного командування) і йти на фронт, аібо 
послухати наказу Петлюри і йти на Київ, щоб його оборонити від 
фронтових російських військ. Ген. Скоропадський вибрав те друге 
й рушив свій корпус на Київ, розбиваючи по дорозі збольшевичені 
частини II ґвардійського російського корпусу під командою Євгенії 
Бош, визначної комуністичної діячки. ІІолк. Порохівський, який к о
мандував полком у І українському корпусі, є переконаним респуб
ліканцем, і противником гетьманату, але йото свідчення про ген. Ско
ропадського в його спогадах є дуж е позитивні. Він «свою довшу ха
рактеристику ген. Скоропадського закінчує так: «Пишу це в повній 
свідомості, щоб засвідчити, що ген. Скоропадський хотів за всяку ці
ну, навіть ціною сівюго життя, показати слухняність наказам Військо
вого секретаріату. Теперішні мої почування до ген. Скоропадського, 
колишнього Гетьмана України, не можуть затерти в моїй пам’яті тих

1929, 27—39; В. Куровський, «На окупованих німецьких землях Холмщиии 
й Долісся», 1931, 81—86; гш ген . В. К ущ , «Сторінка боротьби. Переправа 
21. XI. 1920», 1929, 39—45; Іван Липа, «Михайло Білінський (сильвета)», 
1924, 135—137; Ю рій М агалевський, «В Олександрівську на Запоріжжі. 
(Спомини про боротьбу з  червоною Москвою в 1917 р.)», 1929, 106—121; 
«Батько Махно», 1930, 60—70; «Олександріївськ—Київ. (Спомин)», 1934, 59і— 
76; «Оборона Києва в січні Ш 8 р. (Спомини)», 1934, 59—76; Є(вген) М(ала- 
пюк), «Нам’яти Василя Тютюнника», 1931, 97—112; його ж, «Слово в деся
тиліття», 1937, 63—74; пполк. А. Ш арущенко-Богдангвський, «Ген. Ол. Ал
мазов», 1938, 125—127; ген. М. Омеляпович-Павленко, «На чоліі Запоріж
ців в 1919 році у  боях з  Денікіном», 1930, 46—60; його ж, «Державна ін
спектура», 1933, 33—34; полк . Гнат Порохівський, «Спогади про І україн
ський корпус», 1934, 77—94; його ж, «Дерша українська дивізія», 1936, 50— 
67; гш полк . В. Савченко, «Спомини військовика», 1938, 60—74; пор . О. Сі- 
м’янців, «Багринівці. Фрагмент ,із спогадів учасника», 1934, 95—98; Степан 
Сірополко, «До характеристики С. В. Петлюри, Сторінки зі спогадів», 1936, 
34—37; Ф. Стешко, «Український гурток у  Київській військовій школі 
(1899—1901)», 1936, 121—125; П. Ф еденкоś «Катастрофа», 1929, 121—126.
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почувань, що я мав до нього тоді, як до свого начальника та доброго 
українця». Це є зразок об’октавно сти, яку треба вирізнити.

У Львові та в Галичині появлялися ще інші календарі-альманахи, 
як «Батьківщина», «Бистриця» (Стадиславів), «Громада», «Загальний 
ілюстрований календар» (Перемишль), «Золотий колос», «Неділя», 
«Просвіта», «Український інвалід» тощо. Зокрема останній мав дуже  
багато цікавого воєнно-історичного матеріялу.37 На жаль, зробити 
тепер бібліографічний огляд цих матеріялів не можливо. Приходить
ся тільки повторити, що воєнно-історична тематика була дуже попу
лярна в Західній Україні і її охоче використовували різні видавниц
тва. Звідтіль вони теж часто переходили до заокеанських календарів 
у ЗСА й Канаді. Деякі приклади подаємо.38

Приходимо тепер до книжкових видань з воєнно-історичною тема
тикою. Ці книжкові видання тепер також недоступні або важко до
ступні, а/ шкода, бо в деяких з них автори подали дуже цінні воєнно- 
історичні міатеріяли. Тут, насамперед, мусимо згадати групу книж
кових видань «Українського прапору» у Відні, які появилися в 1920—
21 роках і широко розповсюднювалися в Галичині разам з книжко
вими виданнями «Червоної Калини». Належать тут спогади сотн. Ев- 
гена Зиблікевича, сотн. Осипа Левицького, Луки Ммпуги, діра Оси
па Назарука й от. Ілька Цьокана.39 На особливу увагу в цій серії за
слуговують спогади сотн. Осипа Левицького (1886—1973), референта 
й старшини для особливих доручень НКГА, учасника делегації для 
перегов'орів НКГА з командуванням Добрармії ген. Денікіна про пе-

37 Наприклад: Дмитро Кренж аловський, «Дерлшй летунський полк 
УГА», Календар Українського Інваліда на 1937 рік, стор. 20—22; «Генерал 
Мирон Тарнавський, начальний вождь УГА, 29. VIII. 1869 — 29. VI. 1938», 
там таки на 1939 рік, стор. 24—28.

38 Із канадських календарів-альманахів, де появлялися воєнно-істо
ричні матеріяли, слід назвати: Ілюстрований Календар К анадійеького 
Українця, Ілюстрованмй Календар Канадійського Фармера, календарі- 
альманахи Нового ш ляху та Українського голосу. В З'СА: Ілюстрований 
(календар Сирітського Дому св Філядельфії. У них траплялися: цінні мате
ріяли: М. Дніпро в енко, стрілець иробойоеого куреня ім. полк. Богуна: 
«Спомин з польсько-української війни», КК Ф  1930, стор. 65—69; чет. УСС 
Мирослав Талпаш, «Мої спомини з часів першої їзди на панцирці «Січо
вий», ККУ 1922, 105—117; статті сотн. д-ра Володимира Ґалана  в Іл. К а
лендарі Сирітського Дому тощо. У ЗСА появлялися ще альманахи УНС-у 
й  «Провидіння». Розшуків за  воєнно-історичними матеріялами в амери
канських та канадських календарях-альманахах, а теж у пресі, ніхто ще 
не робив і ледве, чи такий розшук і можна перевести з огляду на розки- 
нення матеріялів по різних бібліотеках.

39 Книжкові видання вид. «Український прапор» у Відні: Евген Зиблі- 
кевич, Зї споминів січовика (1914—1919), Відень 1920, 16 стор. Сотн. Осип 
Левицький, Галицька Армія на Великій Україні. Спомини з часів від лип
ня до грудня 1919 p., Відень 1921, 190 стор.; Л ука Мишу za, Похід україн
ських військ на Київ, Відень 1920, 27 стор.; д-р  Осип Назарук, Рік на Ве
ликій Україні. Конспект споминів з української революції. Відень 1920, 
344 стор.; д-р Ілько Цьокан, Від Денікіна до большевиків. Відень 1921,
20 стор.
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ремир’я. Ці спогади е незаміненним джерелом для вивчення історії 
УГА іна Наддніпрянській Україні від липня до грудня 1919 року. Тут 
треба також доїдати, що Український Соціологічний Інститут ,у Відні 
подав, як п’яту книгу своїх розвідок і  матеріяліїв, книгу д-ра Михай
ла Лодзинського (1880—1937 на засланні), що є найповнішою політич
ного історією ЗОУНР в 1918—1920 роках, але мас теж неоціненні ма
тер ія ли для воєнного історика, .нацр., історію місії полк. Бертельмі 
у  Львові (лютий 1919), а теж історію інших переговорів про переми
р'я з польською армією в Галичині. Книгу цю, що стала була біліим 
крукам, щасливо перевидала кооператива «Червона Калина» в Ню 
Йорку.40

Інші книжкові видання з воєнно-історичною тематикою, що по
явилися були в Галичині в 1920—1938 роках, подаємо в формі таб
лиці.

Таблиця 5
КНИЖ КИ Й БРОШУРИ ВОЄННО-ІСТОРИЧНОГО ЗМІСТУ

Р)ІКІ (ви
дання Автор, назва твору, опис Місце видання 

Сторінок

1920

1921

1922

1925
1925/26

1923

1923

Детро Певний, За волю та державність. По
хід української армії в запілля ворота з 5 
грудня 1919 по 5 травня 1920.
Коротка історія І Зимового походу.
Евген Бородиєвич, В чотирокутнику смерти. 
Причинки то трагедії УГА на Великій Укра
їні.
УГА на: Наддніпрянській Україні.
Клим Поліщук, Червоне марево. Нариси й 
оповідання з часів революції.
Клим Доліщук, Отаман Зелений. 2 частини. 
Клим Поліщук, Гуляйпільський батько.
2 частини.
Літературні твори письменника, що 'повер
нувся на Україну й був знищений боїльше- 
вицькими окупантами, є важливими воєнно- 
історичними причинками для вивчення укра
їнського повстанства.
Ж алібна книга. Поіменний спис поляглих 
членіві УГА у визвольній війна. Два випуски. 
Додає список 536 старшин і 798 стрільців. 
Юрій Тютюнник, Зимовий похід 1919—1920 pp. 
Частина І: Політичний! огляд. Документи в 
тексті й додатках.
Опис видатного учасника І Зимового походу.

Станиславов 
60 ст.

Київ—Львів 
86 ст.

Львів 
171 ст.

Коломия

Львів41
li вип. 48 ст.
2 вип. 32 ст. 
Коломия—Кшв42 
99 ст.

40 д -р  Михайло Лозинський, Галичина в роках 1918—1920. Ню Йорк 
1970, «Червона Калина». XII + ’< 228 стор.

41 Передруковано в Українська Галицька Армія. Матеріяли до історії. 
Вид. Дм. Микитюка, том IV, стор. 103—122, 165—231.

42 Передруковано в Ню Йорку: Ю рко Тютюнник, Зимовий похід 1919—
1920. Частина І. .Політичний огляд. Ню Йорк 1968, вид. Чарторийських, 
99 crop. І
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Рік ви
їдання Автор, назва твору, опис Місце видання 

Сторінок

1929 Е’вген Яворів ський, Денікгяда УГА.
Перехід УГА до Добр армії ген. Данікіїна. 

1929 Дмитро Даліїв, Листопадова революція. З моїх
споминів.

1932 Богдан Романенчук, Бій під Крутами. В чо
тирнадцяті роковини геройського безумства. 

1934 Микола Голубець, Рік грози і надій. 1914.
Формування УСС.

1934 Юрій Горліс-Горський, Отаман Хмара. З та
ємниць ГПУ.

1935 Юрій Горліс-Горський, Спогади.

1937 Юрій Горліс-Горський, Холодний яр.
2 частини.
Твори Ю. Горліс-Гс-рського. де дуж е важливі 
причинки до історії повстанської організації 
в районі Холодного Яру на Чигиринщині.

1936 Василь Бояринич. Кривавий ш лях .
Спомини з УГА.

1936 Мирен Заклинський: А ми тую стрілецьку
славу збережемо. Спомини з визвольної вій-
2 частини.
Воєнні спогади автора.

1936 Мирослав Заклинський, Дмитро Вітовський.
Спроба життєпису й характеристики.

1936 Володимир Калина, К урінь смерти УСС.
У книжці стаття М. Голубця: «Відродження 
української військово-сти», стор. 7—32.
Історія 1-го куреня УСС.

1936 Евтен Крукі'вський, Голос крови. На марґінесі
мого записника.
Спомини сотника А УНР зі служби в росій
ській та українській арміях.

1936 Сергій Рубан, Базар. В 14-і роковини герой
ської смерти 359 лицарів під Базаром.

1936 Р. Ярий. Бог за М аківку.

1936 Микола Ковалевський, Україна під червоним
ярмом. Документи й факти.

1936 Андрій Жук, ред. Симон Петлюра в молодості.
Збірка споминів.
Автори: Іван Рудичіїв, Андрій Жук, Микола 
Парні, Лев Ганкевич, Володимир Левинський. 
Збірка Е*ажлива для вивчення біографії Го
ловного Отамана.

Яворів

Львів 
44 ст. 
Львів 
16 ст. 
Львів

Львів 
75 ст. 
Львів 
156 ст.
Львів^з

Львів

Львів
I част. 142 ст.
II част. 111 ст.

Львів 
32 ст.
Львів 
128 ст.

Львів 
128 ст.

Львів 
32 ст.
Львів 
32 ст.
Варшава—Львів 
204 ст.
Львів
VII +  105 ст.

43 Перевидан в Лондоні: Ю рій Горліс-Горський, Холодний яр. Четвер
те видання Лондон 1967. Видав М. Миронекко, 434 стор. -Ь мала. На! стор. 
408—434 поміщено* «Слово овід видавця» (М. Мироненка), яке цілком фаль
шиво (й лайливо), 'з позицій якогось махновського анархізму, наювітлює 
події визвольної «війни 1917—1920, а тех український повстанський р ух  
в Україні в роки визвольної війни й після неї.
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ЗСНИЖКИ Й БРОШУРИ ВОЄННО-ІСТОРИЧНОГО ЗМІСТУ 
(Продовження)

Рік ви 
дання Автор, назва твору, опис Місце видання 

Сторінок

1937 Роман Брут, Січові Стрільці. Львів 
32 ст.

1937 Н. Іванина. Залізні роки. Спомини 1914—1922. 
Передмова Евгена Яворовського.

Львів 
132 ст.

1937 Микола Голубець, Ой видно село. 
УСС.

Льазів

1938 Варфоломій Євтимович. Військо. Війна. Коломия
1938 Евген Яворівський, Вождь 100,000-ної Армії. 

Важливий причинок до біографії ген. Миро
на Тарнавського й історії УГА, в якому ви
користано важливий документ: Щ оденник 
НКГА.

Львів44 
128 ст.

1938 Микола Пасіка, ред. За велич нації. Збірник. 
Стаття: О. Думіна: «Ґетьман П. Скоропад
ський, команд ант І Українського корпуса й 
Наказний Отаман Вільного Козацтва», crop. 
46—52.

Льв.ів45 
186 ст.

У псвищій таблиці, ми назвали мемуари, літературні й ‘Публіцис
тичні твори, які мажуть бути використані воєнним істориком визволь
ної ©ійни в 1917—1920 роках. Окремо тепер називаємо твори воєнних 
істориків (Зенона Стефанова, Юрія Тиса-Крохмалюка), що пояиви- 
лися поза видавництвом «Червона Калина», а теж воєнно-історичні 
статті в Українській Загальній Енциклопедії (УЗЕ) та Історію укра
їнського війська.

Зенон Стефаінів, молоденький -підхорунжий УГА, спомини якого 
були друковані в ЛЧК , а потім двічі появилися окремою відбиткою 
(1933 і 1935) із передмовою дчра Андріяі Чайковського, відомого пись
менника,46 використовував весь свій вільний час на студії історії 
українського війська й на складення Української Військової Енци
клопедії. Для Історії українського війська, 3. Стефанів опрацював 
ірозділ: «Військові сили часів Центральної Ради» і був співавтором 
розділу «Доба гетьманщини». Незалежно від того, появилися друком 
дві його праці з історії українського війська, кожна в трьох части
нах.47 На' жаль, матеріяли, зібрані ним і вже в значній мірі оорацьо-

44 Перевидано у  Вінніпезі: Евген Яворівський, Вождь 100,000-нюї Армії. 
З  приводу 20-річчя смерти. Віінніпеґ 1958, вид. І. Тиктор. 136 стор.

45 Деревидано в Ню Йорку: Микола Пасіка, ред., За велич нації. Збір
ник. Ню №орк 1955, вид. «Булава», 189 стор.

46 Зенон Стефанів, Від Славянська до Тухолі. Спомини підхорунжого.
З  передмовою д-ра Андрія Чайків ського, Коломия 1933, вид. «Бувальщи
на», 4 +  60 стор.

47 Зенон Стефанів, Українські збройні сили в 1917—1921 pp. Воєнно- 
історичний нарис. Частина І, Коломия 1935, 3 +  123 стор. Частина II, К о-



Н А Р И С  У К Р А ЇН С Ь К О Ї ВО ЄН Н О Ї ІС Т О Р ІО Г Р А Ф ІЇ і!3

івані для Української Військової Енциклопедії, прощали у в-иірі II Сві
тової війки. Деякі воєнно-історичні гасла опрацював 3. Стефанів для 
Енциклопедії українознавства, видання НТШ під редакцією' проф. 
д-ра Володимира Кубійовича.

Юрій Крохмалюк-Тис, відомий тепер письменник і воєнний істо
рик, розпочав свої воєнно-історичні досліди ще перед II Світовою 
війною. Дві його воєнно-історичні праці, що були друковані їв журна
лі «Перемога» (1937), появилися були окремими відбитками в 1939 
раці,48 й отримали схвальну оцінку пполк. Варфоломія Свтимовича.49 
У цьому ж  часі, Ю. Крохмалюк-Тис написав був теж студію «Бої 
Хмельницького». Коли цей рукопис пропав у друкарні НТШ лід час 
большєвицькога наїзду, автор зладив другу версію цієї праці й пере
дав її до Українського видавництва в Кракові. З Відня, де були архі
ви цього Видавництва, машинопис праці та інші матеріялїи забрав, 
в остатній хвилині, мґр Богдан Гошовюький (викинувши для цього 
з наплечника консерви) й переніс на Захід. Таким чином «Бої Хмель
ницькою» могли появитися друком в 1954 році. Після війни, інж. 
Юрій Крохмалюк-Тис здобув своє ім’я в українській воєнній історіо
графії .своїми працяімм з воєнної історії Козаччини, УНА й УПА 
в українській, есианській та англійських мовах. До цих праць ми ще 
повернемося ів на>сгупній частині нашої праці, -в якій обговорювати
мемо українську (воєнну історіографію в післявоєнних роках.

XVII

В роках 1930—1935 появлялися зшитки Української Загальної Ен
циклопедії — Книги Знання, що їх  остаточно об'єднано в три томи. 
Ця тритомова енциклопедія під головною редакцією проф. д-ра Івана 
Раковськото і при найближчій редакційній участі проф. д^ра Василя 
Сімовіича, Володимира Дорошенка й д-іра Михайла Рудницького впер
ше помістила теж воєнно-історичні матеріяли. І такі в УЗЕ, в гаїсло- 
вій частині (І—II томи) є воєнно-історичні ігасла, а в III томі, про 
Україну, статті на воєнно-історичні теми. Статті такі написали для 
УЗЕ проф. д-р Іван Крип’якевич (воєнна історія княжої й козацької 
(доби), полк. О. Доценко, -сота. О. Думін, генштабу полк., В. Колооов- 
ський і  генштабу ген. В. Петрів (воєнна історія визвольної війни)50

іпомия 1936, 124 стор. Частина III, Коломия 1937, 128 стор. В 1947 році, 
в Німеччині перевидано першу частину цієї праці. Його ж, Коротка історія 
українського війська (від княжих чаїсів до 1921 p.), Видання Самоосвіти.
І частина, Львов 1937, 40 стор. II частина, Львов 1938, 40 стор. III частина, 
Львів 1938, 32 стор.

48 Ю рій Тис-Крохмалюк, Воєнний шлях Сагайдачного на Москву, Львов 
1939; його ж, Ж овті води, Львів 1939. Відбитка з  журналу «Перемога».

49 В(арфоломій) Є(втимови)ч, «Дві історіографічні студії», ЛКЧ 1937,
5, 10— 12.

50 Воєнно -історичні статті в Українській Загальній Енциклопедії — 
Книзі Знання (III том, Коломия 1935): ген. В. Петрів, Армія УНР 1917—
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УЗЕ була першою українською модерною енциклопедією і, як перша 
праця такого типу й розміру, вона не була без недоліків. Статті на 
воєнно-історичні теми були .мабуть 'скорочені й тому доволі недоклад
ні. Найбільше помилок зауважили ми чомусь у статті генштабу ген. 
В. Петрова, який в інших «своїх статтях був, звичайно, дуж е акурат
ний. Все ж таки, статті ці були певним кроком вперед у ділянці 
української воєнної історіоітрафії і чималої причинялись до вивчення 
української воєнної (історії своїми 'посиланнями на джерела, архівні 
збірки (напр., так званий «український історичний кабінет» з важ
ливими документами в1 міністерстві закордонних справ Чехо-Слован- 
чзини) або документальними інформаціями про стан Армії УНР чи 
УГА в різні часи. Полк. Ол. Доценко подав, наприклад, у своїх стат
тях, що Армія УНР в дні 1 січня 1919 року нараховувала 118 931 воя
ків, 5 181 старшин, 287 військових урядовців, 48 лікарів, 1 462 коней, 
64 013 рушниць (багнетів?), 197 гармат, S62 кулемети, 12 літаків і  9 
панцерних поїздів.51 Дл£ УГА, подано такі стани: 15 000 (кінець 1918 
року), 70—75 000 (червень 1919), 60—65 000 (перейшло Збруч), 18 000 
(1920 рік).52 Це є цифри, що їх згадував автор, сотн. О. Думін. На
справді при кінці 1918 року було вже ЗО 000, в березні 1919 року — 
120 000, в червні 1919 року — не більше 65 000 і р. Збруч перейшло не 
більше 50 000. Докладні цифри знатимемо, коли буде проголошений 
Щоденник НКГА , важливий документ, що його вже друкує нюйорк- 
сыка «Червона Калина».

Завершенням воєнно-історичних праць в Галичині було написан
ня й видання монументальної Історії українського війська в 1936 ро
ці. Перше видання цієї книги появилося в накладі 12 000 примірників 
за редакцією проф. д-ра Івана Крип’якевича й сотн. д-ра Бо-гдана 
Гн-атевіич-а. Видало цю книгу тоді найрухливіше в Галичині видав
ництво (і пресовий кошіерн), що були власністю четаря У ОС — Іва
на Тиктора.53 Друге, поширене й доповнене видання Історії україн
ського війська появилося накладом Клюбу приятелів української 
книжки (під проводам Івана Тиктора) у Вінніпезі, в 1953 році, за ре
дакцією Мирона Левицышго.54 Це друге видання Історії українсько
го війська обіймає чотири частини. Перші три частини (І—III), це пер
ше львівське видання, яке залишилося без редакційних і коректор
ських зміїн, а частину IV творять доповнення й матеріяли, в яких 
подано історію Карпатської Січі (1938—1939), 1-ої УД УНА (1943—

1921. Організація, УЗЕ, том III, 762— 767; полк . В. Колосовський , Армія 
УНР1, 1917—1921, Дравід. УЗЕ, там III, 767—769; полк . О. Доценко, Визволь
ні змагання 1917—1923, УЗЕ, там III, 692—703; О. Думін, Армія ЗОУНР 
(УГА), УЗЕ, там III, 708—722.

51 УЗЕ, том III, 695.
52 УЗЕ, там III, 772.
53 Крип’якевич І. і Б. Гнатевич, ред., Історія українського війська, 

Львів 1936, Видавництва І. Тиктора, 576 стор.
54 Мирон Левицький, ред., Історія українського війська, 2-ге /видання.

Вшншчеґ 1953, Клюб приятелів української книжки. Видавець І. Тиктор,
V  +  832 етор. 1 ' 1 І
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1945) й УПА (1942—19йЗ). Доповнення написано дэ І—III частин львів
ського видання.

Історія ук р а їн ськ о го  в ій ська  була найзамітнішим воєнно -історич
ним виданням, що появилося в роки між війками. Як ,праця, під кож
ним оглядом, піонірська, вона не була позбавлена недоліків, але ці 
недоліки можна легко усунути в наступних виданнях? цієї праці, або 
теж ноівих працях, побудованих на її схемі. Найбільшим недоліком 
уважаємо фаікт, що вона досить однобічно репрезентуй т. зів. «львів
ську школу» української воєнної історіографії. Школа ця перебіль
шувала все галицьке, а недоцінювала все наддніпрянське. Відповід
но до цього, Історія ук р а їн ськ о го  вій ська  перебільшено потраіктувала 
історію УСС, СС, чіи УГА, а применшила військові здобутки гетьма
нату (військові частини й кадри гетьманської армії, як Запоріжці, 
■Сірі, Сердюки (що влилися до Січових Стрільців, створюючи в них дис
ципліновані й бойові піші та гарматні частини), Чорноморці чи Ни
зові Запоріжці, а теж кадри 8 гетьманських корпусів, що перейшли 
на бік Директорії УНР (перейшли всі!), створили основу Армії УНР,
бо .протіигетьманські повстанці розбіглися, або перейшли до ворота 
(Григор’єв, Хименко, Зелений, Ангел та інші). Історія ук р а їн ськ о го  
вій ська  знецінює також вклад Армії УНР у визвольну боротьбу, що, 
наіприклаїд, показує факт, що історії цієї Армії в 1920 році зовсім не 
висвітлюється. І так з Історії ук р а їн ськ о го  вій ська  випали зовсім по
дії з кінця 1919 й 1920 року, в тому героїчний І Зимовий похід, аі по
тім боротьба Армії УНР в союзі з  польською армією, в тому успішна 
оборона Замоістя перед полчищаіми Кінної Армії Бульонного, офен- 
зива іиа Україну, останній бій з Червоною Армією тощо. Це був справ
ді значний недолік Історії ук р а їн ськ о го  війська  і можна жалувати, 
що іцьош недоліку не виправлено в другоіиу виданні цієї книги.

Іншим недоліком Історії ук р а їн ськ о го  вій ська  вважаємо факт, що 
вона була задумана й видана як популярне видання для широких 
мас. Справді, учасники визвольної війни й молодь зачитувалися Істо
рією  ук р а їн с ьк о ю  вій ська  й вона значно причинилася до «воєнізації» 
західноукраїнського населення і до прищеплення в молоді «культу» 
зброї й війська. Але, в зв'язку з тим, що Історія була популярним, 
а не науковій виданням, то з нього мало має потіхи воєнний історик 
чи кандидат на воєнного історика. Посилання на джерела в Історії 
є дуж е рідкі, а бібліографічних списків немає зовсім, якщо не раху
вати історії УПА в другому виданні книги, яка має й одне й друге: 
посилання на джерела відомостей й докладну бібліографію, до якої 
включено теж статейний матеріял. Але це є вийняток.

На нашу думку, популярність Історії не була б менша, якщо? б її 
було потрактовано як наукове видання з відповідними посилання
ми іна джерела й бібліографічними списками.. В такому разі, був би  
в постаті Історії залишився науковий твір, що служив би майбутнім 
історикам й дослідникам української воєнної історії. Цього не ста
лося їй все, що написано в Історії, майбутній дослідник мусить сприй
мати за добру монету. Тим часом, не все, що написано в Історії, від-
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поівідає фактам. Про/вірити, що е фактом, а що ним не є, 'користую
чись самою Історією , немає можливости.

Але, ке зважаючи на вказані нами недоліки, Історія ук р а їн ськ о го  
в ій ська  ще довго залишиться необхідним джерелом воєнно-історич- 
ких знань з ділянки української воєнної історії. В Історії насвітлено 
низку; проблем досвідченими істориками, про що вказує наступна 
таблиця: (Дивись стор. 67).

Погляд на, повищу табличку показу є нам, що авторами І—'III час
тин першого львівського видання Історії ук р а їн ськ о го  вій ська  в 1936 
році були проф. д-р Іван Крип’якевич, д-р Богдан Гнагевич, Зенон 
Стефанів, Осип Думін і капт. лейт. Святослав Шрамченко. У цьому 
місці бажаємо подати ще інформацію про еотн. д-ра Богдана Гнате- 
вича (1882—1969), який для Історії даів найбільше матеріалів з но
вітньої .української воєнної історії. Сотн. Гнатевич. старшина УСС 
та СС, пізніше начальник оперативного відділу штабу І Галицького 
корпусу, був одним із .найактивніших учасників семінаря української 
воєнної історії при УТУ у Львові, ініціатором численних воєнно- 
історичних досліджень і сам редактором та автором воєнно-історич- 
них праць. На жаль, численні започатковані ним дослідні праці не 
були закінчені в наслідок II Світової війни. Як член УВО й ОУН, 
сотн. Б. Гнатевич заіїніціював був воєнно-історичні дослідження в УВО 
й ОУН, і  виховав декілька молодих: воєнних істориків, як, напр., Ми
хайла Коло азійського , що як підполковник Карпатської Січі заги
нув у боях проти мадярських агресорів в 1939 році. В особі сотн. д-ра 
Б. Гнатевича, українська воєнно-історична наука мала дійсно відда
ного й) інтелігентного ентузіяста.

На Історії ук р а їн ськ о го  вій ська  ми закінчуємо огляд діяльности 
львівського центру воєнно-історичної науки. На цьому теж закінчує
мо наш Ш розділ, який присвячено (висвітленню розвитку української 
воєнно-історичної науки в періоді між війнами (1921—1939). Літера
тури, яка, їв цьому періоді, появилася була теж в УРСР та в СРСР 
українською й російською мовами, в цьому місці не розглядаємо, бо 
не вважаємо її приналежною до української воєнної історіографії. 
До неї повернемося в останньому розділі «нашої праці, де буде мова 
про воєнно-історичні праці про визвольну війну 1917—1920 pp., про 
дії УНА й УПА в чужих мовах: російській, польській та інших. У 
цьому місці бажаємо закінчити III розділ нашої праці деякими за
уваженнями про воєнно-історичну літературу, що в роках між вій
нами появилась була на Буковині та за океаном (в ЗСА таj Канаді).

На Буковині, в таких періодичних органах як «Рідний край» чи 
^Самостійна думка» (від 1931 року) появлялися були воєнно-історич- 
ні матеріяли, що їх  теж видавано окремими відбитками. Так появи
лася добра праця сот,н. Ілька Гаврилюка про! Головного Отамана Си
мона Петлюру, яка раніше була надрукована в газеті «Рідний край».55

55 ілько  Гаврилюк, Велетень духа. Пам’яти Симона Петлюри. Чернівці 
1928. В 1931 році, в Каліші вийшли спогади цього автора: І. Гаврилюк,
З часів боротьби, Каліш 1931, 40 стор.
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Таблиця 6
ЗМІСТ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА 

(2-ге видання 1953)

Частина
Розділ А в т о р ,  з м і с т  f Сторінки

І д-р Іван К рж і’якезич, Військо княжих часів.
j

3—132
1—10 Слов’яни та варяги. Дружина й вої. Зброя i, бойові фор

мації. Приготов а до війни. Військо в бою. Укріплення. 
Фльота й морські походи. Війна за княжих часів. Сте
пові походи. Характеристика княжих часів.

II днр Іван Крип’якевич, Запорозьке військо . 133—292
1—12 Піїд Литвою та Польщею. Нова зброя та укріплення. 

В боротьбі з татарами. Початки козацького війська. 
В мирі та. у  війні з  Польщею. Повстання Богдана 
Хмельницького. Війни Хмельницького. Гетьманщина. 
Занепад козацького війська. Організація козацького 
війська. Зброя і формації. Військо в бою.

III Збройні сили сучасної доби 293—568
1 -А днр Богдан Гнатезич, Українські Січові Стрільці. 

Початки УСС і перші походи. Офензмва 1915 р. Бої 
над Золотою Липою. Організація УСС.

293—356

5—8 Хор. Зенон Стефанів, Часи Центральної Ради.
Початки українського військового руху. Озброєні сили 
Української Народньої Республіки. Напередодні війни 
з Московщиною. Перша війна з большевицькою Мос
квою.

357—420

9—11 Доба Гетьманщини 421—461
Хор. Зенон Стефанів, Збройні сили Гетьманщини. 421—432
Кпт. Святослав Щрамченко, Українська воєнна фльота. 
д-р  Богдан Гнатевич, УСС в Україні. Упадок Гетьма

433—445

нату. 446—461
12—15 д-р Богдан Гнатевич і сотн. Осип Думін, Українська

Галицька Армія.
Бої з*а Львів та Перемишль. Українсько-польська вій
на. Чортківська офензива. Організація УГА.

462—535

16—17 днр Богдан Гнатевич, Об9єднані українські армії. 
Похід проти большевиков. Офензива на Київ—Одесу.

536—568

1—3 Доповнення
ген. Микола Капустянський, Козачі війни. Визвольні

569—587

змагання. 569—584
кпт. Святослав Шрамченко, Українська воєнна фльота. 585—587

IV д-р Степан Росоха, Карпатська Січ 1938—1939. 593—603
ген. М. Капустянський, Перше українська дивізія УНА. 603—628
Мирон Левицький, Бій під Бродами . 629—634
Лев Шанковський, Українська Повстанча Армія.
До джерел УПА. Дроти гітлерівської Німеччини. Про
ти большевицької Москви та її сателітів. Бібліографія.

635—832
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Для воєнного історика будуть цікаві теж праці, що стосуються та
ємної загибелі полк. Юрія Отмарштайна. Тут належать праці полк. 
Романа Сушка й Гриця Рогозного.56 Останній є теж автором розвід
ки про ї ї  Эимо-вий ізгасяід, що закінчився трагедією під Базаром.57

З а  о к е а н о м ,  у  ЗСА й Канаді, крім матеріялів у календарях- 
альманахах, .про які вже була мова, появилися були деякі 'цінні во
єнно-історичні праці, про які слід зтадаїти в цьому місці. Тут, насам
перед, .треба згадати про цінні мемуари полк. В. Кедровського: 1917 
рік, 1918 рік, 1919 рік , що появлялися фейлетонами у джерзиситській 
«Свободі» в 1928 і 1929 роках. Із цієї висосковарті сної трилогії тільки 
перший том появився після війни.58

Цінна монографія полк. Олександра Шаповала, комаїндира Бог- 
дашвського полку, .пізніше міністра військових справ УНР, про укра
їнський військовий рух у  російській армії 1917 року й події напере
додні проголошення гетьманату, друковано в низці чисел чікаґськсл 
«Січі».59

Полковники: В. Кедровський і О. Шаповал померли в ЗСА. За со
бою залишили вони безцінні архіви, в яких збережено, дослівно, гори 
матері ялів, що стосуються найновішої української воєнної історії. 
'Якось не доводилося чути, що ції архіви закуплено й перебрано від
повідальними науковими установами для удоіступлешш їх майбутнім 
дослідникам української історії. Думаємо, що зробити це вже остан
ня йора.

У Канаді, в роки між війнами, проживав ген. Володимир Сікевич, 
колишній командир' полку в українізованому XXI корпусі на Північ
ному фронті, командир 3-го Слобідського гайдамацького полку в' 1918 
році, на чолі якого звільнив Донбас від ворожої окупації і майбутній 
український дипломат. В 1937 році, ген. В. Сікевич святкував юві
лей 50-ліття своєї військової служби й 20-ліття служби Україні. 
З цього приводу ведано «Ювілейну пам’ятку». В 1942—1951 роках, 
вийшло 7 випусків його «Записної книжки».60

56 щ е  їв 1933 вийшла книжечка полк . Романа Сушка: Хто вбив полк. 
Отмарштайна? (Прага 1933, 74 стор.). Потім у  Чернівцях появилися ще: 
полк. Роман Суш ко, Хто мав причину вбити полк. Ю. В. Отмарштайна?, 
Чернівці 1934, 40 стор. (вібитка з' журналу «Самостійна думка») та Гриць 
Рогозпий, До тайни вбивства полк. Отмарштайна. Чернівці 1934, 68 атор.
V 57 Гриць Рогозпий, Базар, Чернівці 1934, 84 стор.

58 Володимир К едровський, 1917 рік. Спогади члена УВҐК і товариша 
секретаря військових справ у  часі Української Центральної Ради. Том І. 
Віиніпеґ 1967, Вид. Тризуб, 526 стор.

59 Полк. Олександер Шаповал, «На порозі відновлення гетьманської 
державности на Україні. Короткий перегляд важніш их подій 1917 року на 
Великій Україні». Січ, Чіікаґо 1929, 15, 1—4, 16, 2—4, 17, 3—5, 18, 3—4, 19,
2—4, і29, стор* ?, стор. ?, 22, стор. ?, 23, стор. 5—7, 24, 5—6.

60 Ювілейна пам’ятка 1887—1937. З' нагоди 50-ої річниці військової 
служби та 20-ліття праці для української державности ген. хор. Володими
ра Сіїмкевичіа. Віїнншпеґ 1938, 102 атор. Володимир Сгмкевич, ген. хор. Сто
рінки ііз записної книжки. Томи І—VII, Саскатун, Вінніпеґ, Едмонтон 1942 
—1951.
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З інших видань, (слід назвати ювілейний збірник Української Стрі
лецької Громади в Канаді з 1938 року. В ньому надруковано цінні спо
гади ген. В. Сікевича, пполк. Т. Омельченка (про сині дивізії), А. Со- 
колюка (про- бій під Романовым хутором), А. Господина (про повстаїн- 
іський рух), І. Ґуляя, М. Шарика, Н. Слюзара тощо.61

В Канаді, між 1922 і 1929 роком жив колишній старшина УСС 
Андрій Баіб’юк (1896—1937), який -писав літературні твори під псев
донімом «Миро-слав Ірчаїн». В 1929 році, М. Ірчан переїхав був з Ка
нади на Україну, але був зліквідований комуністами за часів «єжов
щини», як «ворог народу». Після 1956 року, М. Ірчаїна реабілітували, 
але не реабілітували всієї його творчости. Перебуваючи в Канаді, 
М. Ірчан написав спогади з визвольної війни, очевидно в комуністич
ному насвітленні. Вони були передруковані також в УРСР.62

В Канаді, в 1936 році, появився був під редакцією ген. Миколи Ка
пуст янського й майбутнього полк. УПА — Олекси Гасина (Лицаря) 
«Підручник молодого українського старшини», в якому була теж ко
ротка (історія української армії. Вартою уваги є теж книга О. Луго
вого про повстанку Віру Бабенко. Заслуговують^ на увагу теж книги 
Осипа Меґаса.63

На цьому закінчуємо наш огляд воєнно-історичних праць, що по
явилися в ЗСА й Канаді. Вертаємося знову до Европи, щоб зазначи
ти, що в Данціґу (Гданьску) в 1940 році появилися були спогади ген. 
полк. Віктора Зелоінськіого про «синьожупанників». Ген. полк. Віктор 
Зеліїнський (1867—1940), організатор й командир Синіх дивізій, що 
постали були в німецьких таборах для російських воєнно,полоне
них, був пізніше головою Української Військової Місії у Варшаві. 
До своєї 'Смерти проживав у Цопотах на території Вільного Міста 
Данціґу.64

На цьому закінчуємо наш огляд української воєнної істоіріогр-афії 
в періоді між двома війнами (1921—1939).

61 Українська Стрілецька Громада в Канаді (1928—1938, Саскатун 1938. 
Статті: ген. В. іСгкевич, «Сторінка з записної книжіки» (стор. 114—116); 
пполк. Тиміш Омельченко, «З історії Синіх дивізій» (стор. 121—123); А . Гос
подин, «З повстанчої боротьби» (стор. 146—147), І. Ґуляй, «Останній бій» 
(с. 129—130), М. Шарик, «Перша бойова летунська сотня УГА» (стор. 134— 
135), Н. Слюзар, «На переломі» (стор. 147—148) та б. інш.

62 Мирослав Ірчан , В буравах. Спогади з громадянської війни на Укра
їні. Віниіпеґ—Ню Йорк, 1923. Друге видання: Харків 1928.

63 о .  Луговий, За волю України (Віра Бабенко). Історична повість з ча
сів революції і повстанчої війни у  Східній Україні. 2 частини. Воишпе* 
1939. На увагу заслуговує теж книжка О. Меґаса, Геройська Україна. Ілю
стровані спомини з України, 1914—1920, Вінншпеґ 1920. Інша його книжка: 
Трагедія Галицької Армії. Матеріяли за криваві роки, Віннішеґ 1920 (256 
стар.) заслуговує теж  на увагу.

64 Ген. Віктор Зелінський, Синьожупанники. Данціґ 1940, 76 стор. Пе
ред тим теж  Берлін 1938, видання УНО.


