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ВСТУП 

 

 

Початок новітньої історії України пов’язаний із відродженням 

державності, складною політичною та військовою боротьбою на кілька 

фронтів за утвердження української держави майже на всіх етнічних землях. 

Цей період у вітчизняній історичній науці позначено Українською 

національною революцією 1917–1921 рр. Попри її поразку, в цю добу було 

закладено незворотні державницькі прагнення та величезний досвід 

здобутків та прорахунків державного будівництва. Від часу проголошення 

незалежності в 1991 р. проблематика національної революції стала 

предметом численних наукових досліджень, у яких наголошено на 

необхідності враховувати досвід 1917–1921 рр., особливо в частині 

військового будівництва. Сучасна збройна агресія та інформаційна війна 

проти України демонструє, що фундаментальні засади Української 

національної революції не було засвоєно достатньою мірою. Захист 

цілісності держави, необхідність припинення війни та подальше зміцнення 

незалежності й суверенітету України актуалізували науково-пізнавальний 

інтерес до подій національної революції.  

Важливе значення має осмислення інформаційного забезпечення 

українських армій. Адже цей напрям у їх діяльності є основним 

комунікатором у взаємовідносинах між армією та центральними органами 

влади, армією та суспільством, що забезпечує ефективність виконання 

наказів та ведення інформаційної війни в рамках збройного конфлікту.  

Незважаючи на значні відмінності у засобах інформаційної війни 

окресленого періоду та сучасності, їх мета одна – послабити моральні й 

матеріальні сили супротивника або конкурента та посилити власні. 

Науковий інтерес теми безпосередньо пов’язаний з інформаційним 

забезпеченням Української галицької армії (далі – УГА), яка формувалася як 
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регулярна збройна сила у вкрай несприятливих військово-політичних умовах 

та під час бойових дій листопада 1918 – липня 1919 рр. Значною мірою від 

добре налагодженої роботи комунікаційних служб залежали мобільність, 

боєздатність та високий патріотичний дух УГА в українсько-польській війні. 

Проблема організації її інформаційного забезпечення на сьогодні не 

знайшла належного висвітлення в історіографії, що й зумовило вибір теми 

дисертаційного дослідження, її актуальність і потребу в проведенні 

комплексного та ґрунтовного наукового аналізу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в рамках теми 0114u005247 „Інноваційний потенціал 

історико-культурної спадщини”, яку розробляє кафедра історії України та 

етнокомунікації Національного університету „Львівська політехніка”. 

Мета дисертації полягає у дослідженні інформаційного забезпечення 

УГА під час бойових дій в листопаді 1918 – липні 1919 рр.  

Основні завдання роботи: 

 проаналізувати стан наукового опрацювання проблеми і джерельну 

базу дослідження; 

 визначити роль Державного Секретаріату Військовий Справ (далі – 

ДСВС) в інформаційному забезпеченні війська; 

 з’ясувати значення Пресової квартири (далі – ПК) УГА для системи 

інформування армії; 

 розглянути інформаційно-пресову діяльність УГА;  

 вивчити комунікаційну систему УГА; 

 висвітлити процес реорганізації поштової служби УГА як основного 

документаційного інформатора війська; 

 дослідити значення для інформаційного забезпечення війська роботи 

спецслужб зі збору та захисту інформації. 
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Об’єктом дисертаційної роботи є діяльність УГА під час бойових дій 

листопада 1918 – липня 1919 рр. 

Предмет дослідження – особливості, зміст і методи інформаційного 

забезпечення УГА в період українсько-польської війни (листопад 1918 р. – 

липень 1919 р.). 

Хронологічні межі дисертаційної роботи охоплюють період від 

листопада 1918 р. по липень 1919 р. Нижня межа визначається часом 

організації перших українських бойових частин, що згодом стали основою 

збройних сил ЗУНР (ЗОУНР) – УГА, а верхня – її переходом за р. Збруч. В 

окремих випадках наведені у роботі факти виходять за рамки вказаних 

хронологічних меж для логічного обґрунтування теми.  

Територіальні межі дослідження окреслено територією воєнних дій, в 

яких брала участь УГА, – Східна Галичина.  

Методологічну основу дисертації складають наукові принципи 

історизму, об’єктивності, системності, комплексного та критичного підходу у 

використанні історіографічного та джерельного матеріалу. Під час написання 

дисертаційної роботи використовували загальнонаукові (аналіз, описовий, 

синтез, порівняльний, систематизації, узагальнення) та спеціальні історичні 

методи (проблемно-хронологічний, структурно-систематичний, історико-

хронологічний, історико-ретроспективний, порівняльно-історичний). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у 

дисертаційній роботі вперше зроблено спробу комплексно висвітлити 

організацію та функціонування інформаційного забезпечення УГА, 

досліджено особливості зв’язку між елементами системи інформування 

війська ЗУНР. 

Поглиблено аналіз пресових видань УГА, структуру її комунікаційної 

системи та значення служб збору і захисту таємної інформації для 

інформаційного забезпечення війська. 
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Вдосконалено накопичену попередніми дослідниками фактологічну 

базу з означеної наукової проблеми. 

Доведено, що головними завданнями ДСВС УГА було не лише 

військове будівництво та його правове регулювання, а й здійснення 

інформаційного забезпечення війська, постачання особового складу армії 

інформаційно-документальним матеріалом, встановлення прямого контакту 

між ДСВС і військом. 

Практичне значення дисертаційної роботи полягає у тому, що її 

фактичний матеріал, теоретичні засади та узагальнення можуть 

використовуватися у дослідженні питань української історії доби 

національно-визвольних змагань. Матеріали дисертації слугуватимуть 

основою для розроблення лекційних курсів, спецкурсів з історії УГА, 

написання монографій і статей, підготовці енциклопедичних та спеціальних 

видань. Проаналізовані методи інформаційного забезпечення УГА можуть 

бути використані в сучасному військовому будівництві, зокрема у системі 

підготовки військових фахівців, у діяльності спеціальних військ.  

Апробація результатів дисертаційної роботи. Дисертацію 

обговорено на засіданні кафедри історії України та етнокомунікації 

Національного університету „Львівська політехніка”, у виступах на наукових 

конференціях: ІІІ-ій університетській конференції студентів і молодих 

науковців „Актуальні проблеми гуманітарних і соціальних наук” (27 квітня 

2012 р., м. Львів); ІІ-ій Міжнародній науково-практичній конференції 

„Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України та світу (від 

найдавніших часів до сьогодення)” (26 квітня 2013 р., м. Тернопіль); VІ-ій 

Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні питання, проблеми 

та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному 

просторі: національний та інтернаціональний аспекти” (30–31 травня 2013 р., 

м. Рубіжне); Інтернет-конференції „Современные проблемы и пути их 

решения в науке, транспорте, производстве и образовании '2013” (18–29 



8 

 

червня 2013 р.); IV-ій Міжнародній конференції молодих вчених HSS – 2013 

„Гуманітарні та соціальні науки” (21–23 листопада 2013 р., м. Львів); 

Міжнародній науково-теоретичній конференції студентів і аспірантів 

„Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес” (8–9 

квітня 2014 р., м. Харків); Всеукраїнській науковій конференції „Історико-

культурна спадщина: проблеми збереження та популяризації” (25–26 квітня 

2014 р., м. Львів); Всеукраїнській науковій військово-історичній конференції 

„Воєнна історія України. Регіони Галичина і Закарпаття” (5–6 червня 2014 р., 

м. Ужгород). 

Структура дисертації. Робота складається з переліку умовних 

скорочень, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації складає 215 с. (основний текст 

роботи – 171 с.). 
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РОЗДІЛ 1  

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1. Історіографічний огляд 

У силу історичних обставин відродження в Західній Україні в 

листопаді 1918 р. української державності супроводжувалось активним 

процесом військового будівництва регулярної армії. Формування та 

становлення боєздатної УГА було тісно пов’язане не лише з організацією її 

бойових частин, інтендантських служб, але й інформаційною системою 

забезпечення війська. На тлі глибокого вивчення важливих аспектів 

будівництва збройних сил ЗУНР, проблема інформаційного забезпечення 

УГА в період українсько-польського протистояння не отримала ще 

належного ґрунтовного наукового висвітлення. Лише частково цю проблему 

окреслили у своїх наукових дослідженнях деякі вітчизняні, діаспорні та 

зарубіжні історики. 

Проведений аналіз історіографії наукової проблеми дає змогу умовно 

поділити її за проблемно-хронологічним принципом на три основні групи. 

До першої групи відносяться праці, в яких розглядаються питання 

документно-інформаційного забезпечення УГА. 

До цієї групи досліджень, передусім віднесемо монографію М. Литвина 

„Українсько-польська війна 1918 – 1919 рр.” [169], що була видана 1998 р. у 

Львові. Окремий розділ у монографії присвячений військовому будівництву 

ЗУНР та організації УГА. Ця неодноразово цитована українськими 

дослідниками праця дає цілісну картину організації та діяльності 
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інформаційних структур УГА періоду українсько-польської війни. У ній 

автор, залучивши широкий масив архівних матеріалів, розкриває складний та 

багатогранний процес військового будівництва ЗУНР. М. Литвин 

прослідкував усі етапи організації УГА, структурну схему ДСВС із 

виділенням окремих відділів, які на початковому етапі формування збройних 

сил ЗУНР виконували функції документального та інформаційного 

забезпечення війська. Автор наголосив на практичності організації таких 

інформаційних служб УГА: канцелярська, пресова, зв’язкова та поштова. 

Водночас, у контексті даної проблематики у роботі також добре 

прослідковується сам процес зародження і діяльності інших допоміжних 

структур війська, які забезпечували комунікаційність для армії. 

Значний спектр інформації щодо системи організації ДСВС ЗУНР 

знаходимо у праці С. Макарчука „Українська республіка галичан” [181]. 

Хоча це дослідження значною мірою стосується питання державного 

будівництва в Східній Галичині, однак автор не оминає і етапів формування 

збройних сил ЗУНР, звертаючи при цьому чималу увагу на перебіг 

українсько-польської війни 1918 – 1919 рр.  

У числі досліджень із становлення системи інформування збройних сил 

ЗУНР періоду українсько-польської війни вирізняється також ціла низка 

статей, серед яких відмітимо публікацію П. Ткачука „Система організації 

призову до збройних сил Західно-Української Народної Республіки” [313]. У 

статті поруч з питаннями організації призову до УГА міститься чимало 

інформації з історії виникнення структурних підрозділів ДСВС. Надзвичайно 

цінна ця наукова розвідка й тим, що у ній додається аналіз нормативно-

правової бази ДСВС, щодо військово-територіального адміністрування, 
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мобілізаційних заходів, структурної реорганізації військ, матеріального 

забезпечення, соціального захисту особового складу, апарату військового 

управління, військового судівництва, жандармерії, озброєння і військової 

амуніції, підвищення військових звань, охорони, вишколу та 

виховання [313, с. 48]. 

Доволі актуальне наукове дослідження Н. Стукаліної „Запровадження 

військового права в Західноукраїнській Народній Республіці” [304]. У ньому 

автор на основі аналізу чималого фактологічного матеріалу подала картину 

діяльності органів військово-політичного керівництва ЗУНР щодо її оборони, 

юридичного закріплення політики держави у військовій сфері, визначила 

основні фактори впливу на розвиток формування нормативно-правової бази 

діяльності УГА [304, с. 105].  

Багата на фактичний матеріал наукова розробка І. Том’юка „Галицька 

армія у боротьбі за державність і соборність України” [315]. У ній автор на 

підставі аналізу наявних архівних матеріалів та історичних праць здійснив 

комплексне дослідження історії формування УГА та її збройну боротьбу за 

українську державність. При цьому звертається значна увага на організаційну 

структуру збройних сил ЗУНР та спроби виділення завдань інформаційних 

структур УГА [315, с. 15]. 

До першої групи наукових праць із проблеми становлення системи 

інформування збройних сил ЗУНР періоду українсько-польської війни варто 

включити також дослідження, присвячені питанням державного регулювання 

військових питань щодо співпраці цивільних та військових інформаційних 

структур. Серед них виділимо статтю Л. Сокур „Інформаційно-

документальне забезпечення органів державної влади в контексті процесів 
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державотворення” [287]. Автор у цьому дослідженні аналізує питання 

формування та реалізації державної політики у сфері діловодства, визначає 

здобутки та прорахунки в даній сфері та з’ясовує її історичне значення в 

становленні національної системи діловодства початку ХХ 

століття [287, с. 5]. 

У контексті цього питання на належну увагу заслуговують 

кандидатські дисертації А. Харука „Військово-повітряні сили України в 

1917 – 1920 рр.” [338], І. Лісоцької „Національно-визвольний рух у Східній 

Галичині 1918 – 1921 рр.: військово-політичний аспект” [173], В. Рутара 

„Організація тилового забезпечення Галицької армії у 1918 – 1919 рр.” [271], 

Я. Марченка „Воєнно-політична боротьба за Львів у 1919 році: на прикладі 

Вовчухівської операції Галицької армії” [185] та ін. 

Проблеми становлення системи інформування збройних сил ЗУНР 

періоду українсько-польської війни знайшли відображення також у працях 

польських істориків, які здебільшого характеризуються суб’єктивним 

підходом до висвітлення галицької проблематики: від одіозних негативних 

оцінок В. Гуперта [411], Ч. Партача [427] до розуміння природних прав 

українців у боротьбі за національну свободу та власну державність 

С. Стемпеня [435]. 

Загалом, перша група наукових праць, представлена дослідженнями з 

становлення документно-інформаційного забезпечення УГА, але, на жаль, не 

розкриває специфіки організації інформаційного забезпечення збройних сил 

ЗНР та зв’язку ДСВС з військом. 

Друга група представлена працями, що стосуються діяльності пресових 

служб, періодичних цивільних та військових видань. Особливо ці 

дослідження дають можливість охарактеризувати процес становлення та 
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розвитку військової преси, а також визначити її місце в інформаційному 

просторі ЗУНР.  

Першою до цієї групи відноситься монографія В. Футулуйчука 

„Українська Галицька армія: Військово-патріотичне виховання та вишкіл 

(1918 – 1920 рр.)” [335]. В одному з розділів автор характеризує діяльність 

Пресової квартири УГА. Досить детально проаналізувано у праці форми і 

методи ідейно-політичної та культурно-освітньої роботи у війську, вплив 

преси на формування високих морально-бойових якостей військових 

УГА [335, с. 102]. 

Дослідженню формування інформаційно-пресових структур збройних 

сил ЗУНР присвячені наукові роботи І. Крупського „Національно-

патріотична журналістика України (друга половина XIX – перша чверть 

XX ст.)” та Я. Малика „Галицьке стрілецтво і його преса в боротьбі за 

українську державність” [143]. У них значна увага приділяється аналізу 

пресових публікацій, визначення проблемно-тематичних аспектів військової 

та цивільної періодики та впливу військових часописів на хід українсько-

польського протистояння [143 с. 83]. 

Детальну інформацію щодо діяльності інформаційних пресових служб 

ЗУНР знаходимо у науковій розвідці О. Богуславського „Інформаційно-

пресова діяльність Центральної Ради та українських урядів 1917 –

 1920 рр.” [18]. У ній автор на основі української періодики 1917 – 1920 рр., 

архівних матеріалів, спогадів державних діячів, учасників визвольних 

змагань дослідив інформаційно-пресову діяльність Центральної Ради та 

українських урядів 1917 – 1920 рр., їх політику у цій сфері державного 

будівництва, з’ясував місце інформаційно-пресової діяльності у розбудові 

української державності. У монографії окремим пунктом представлено 

проблему становлення інформаційного простору ЗУНР та значення цивільної 
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періодики в інформаційно-ідеологічному забезпеченні збройних 

сил [18, с. 136]. 

Багата на інформацію про формування основних проблемно-

тематичних аспектів військових пресових видань стаття С. Сегеди 

„Порівняльний аналіз тематичних напрямів військової преси Армії УНР та 

УГА” [273]. У роботі автор, оперуючи архівними документами, здійснив 

спробу провести порівняльну характеристику тематичних напрямів 

військової преси Армії УНР та УГА, виявив основні спільні тенденції 

започаткування і розвитку тематики військових газет і журналів, особливості 

тематичного наповнення преси, вплив на формування проблематики 

військових часописів з боку командування та урядових структур. Автор 

прослідкував процес встановлення військової преси, подав загальний огляд 

військових видань цього періоду та місце військової преси в інформаційному 

просторі. У публікаціях виділяються окремі питання управління пресою 

українських збройних формувань, проаналізовано функціонування 

спеціалізованих структур, які ставили завдання координувати діяльність 

військових видань у війську [273, с. 72]. 

Детальну інформацію про специфіку функціонування та ідеологію 

змістового наповнення військових часописів збройних сил ЗУНР знаходимо 

у науковій розвідці Л. Кобута „Пресові видання ЗУНР: специфіка 

функціонування та ідеологія змістового наповнення” [130]. У ній автор 

проаналізував специфіку розвитку української преси в період становлення 

ЗУНР, подав характеристику типології газетних видань, їх ідейної 

спрямованості. У студії дослідник окремо розглядає питання організації 

військових періодичних та неперіодичних видань УГА, роблячи висновок, 
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що газетне слово за своєю сутністю часто було рівнозначне прийняттю 

відповідальних військових рішень [130, с. 664]. 

Дослідженню періодичної військової преси як джерела вивчення 

українсько-польського протистояння присвячені також роботи П. Губи 

„Періодична преса як джерело дослідження українського державотворчого 

процесу 1817 – 1920 рр.” [68] та О. Хімяк „Українська преса другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. як чинник формування національної свідомості 

українців Галичини” [340], що розкривають роль преси у формуванні та 

утвердженні національної самосвідомості українського вояцтва [339, с. 15]. 

До другої групи досліджень варто віднести також багаті на деталі 

статті В. Бачинського „Преса ЗУНР в 1918 – 1919 рр.” [4] та О. Левицького 

„Пропаганда і преса”, що розкривають проблеми та зміст статей багатьох 

військових часописів збройних сил ЗУНР [161]. 

Отже, друга група наукових праць представлена дослідженнями 

діяльності пресових служб та періодичних військових видань збройних сил 

ЗУНР. Ці праці дають можливість охарактеризувати процес встановлення 

військової преси, провести загальний огляд військових видань цього періоду 

та визначити місце військової преси в інформаційному просторі ЗУНР. У 

публікаціях виділяються окремі питання управління пресою, проаналізовано 

функціонування спеціалізованих структур, які ставили завдання 

координувати діяльність військових видань у війську. 

Неабиякий інтерес у дослідників викликали питання формування 

комунікаційних структур збройних сил ЗУНР та організації загальної 

системи інформаційного забезпечення УГА в період українсько-польської 

війни. Дослідження, в яких відображено окремі аспекти цих питань, ми 

об’єднали в третю групу наукових праць. 
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Про комунікаційну структуру УГА періоду українсько-польської війни 

дізнаємося з дослідження Л. Шанковського „Українська Галицька Армія: 

Воєнно-історична студія” [382], що аналізує події 1918 – 1919 рр. на 

Галичині, умови формування та збройної боротьби УГА. Ця робота містить 

важливі дані про організацію та структуру УГА, дає адекватну уяву щодо 

збройного чину та боротьби українців на теренах Галичини. Водночас, 

дослідник у роботі окремими параграфами виділив спеціальні військові 

відділи, які безпосередньо відповідали за інформаційне забезпечення війська, 

а свою діяльність проводили як через інформаційний, так і офіційний – 

документальний зв’язок вищого військового командування із штабами та 

корпусами армії [382, с. 253]. 

Окремої уваги заслуговують праці, що висвітлюють діяльність УГА та 

становлення допоміжних служб інформаційного забезпечення армії. Вони 

опублікували схожий за характером комплекс історіографічних джерел у 

вигляді загальних і спеціальних досліджень з військової історії та змістовних 

історико-мемуарних досліджень, які безпосередньо стосуються предмету 

дисертаційної роботи. 

Процес встановлення та функціонування служби зв’язку УГА 

найкраще відображено в студії сотника інженера Р. Білинського „Служба 

зв’язку” [14]. У цій праці автор на основі архівних матеріалів і власного 

військового та життєвого досвіду проаналізував роботу відновлення 

контактного телефонного та телеграфного зв’язку Галичини. Поряд із 

основними етапами роботи служби зв’язку автор наголосив на важливості 

функціонування телефонної мережі передачі інформації. За допомогою 

дротового військового зв’язку УГА, який з’єднував головні штаби військ, 

передавалась важлива інформація різного характеру, передусім це були чіткі 

накази та розпорядження вищого військового командування [14, с. 249]. 
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У цьому контексті варто відзначити дослідження Л. Шанковського 

„Звідомчий полк та його комендант” [379], що була присвячена аналізу 

діяльності звідомчого полку УГА, та Л. Ляйнберга „Радіослужба в УГА” в 

якому автор визначив головні завдання служби радіозв’язку збройних сил 

ЗУНР в загальній системі інформаційного забезпечення УГА [179]. 

Проблемі передачі інформаційних листівок, організації роботи 

військової пошти присвятив своє дослідження М. Секретар. Будучи 

безпосереднім керівником польової пошти УГА, автор у статті „Польова 

пошта” [274] розкрив роботу поштової служби та акцентував увагу на 

важливості функціонування регулярного поштового сполучення з метою 

пересилання листівок, листів, книг та часописів. У студії представлено 

роботу кур’єрської служби, метою якої було швидке забезпечення та 

передача інформаційних, та документальних даних адресатам [274, с. 239]. 

Значний матеріал щодо роботи спецслужб УГА, які відповідали за збір 

та захист таємної інформації, знаходимо у праці В. Сідака „Національні 

спецслужби в період української революції 1917 – 1921 рр.” [280]. Дослідник 

проаналізував систему формування розвідки та контррозвідки війська. Не 

акцентуючи уваги на полі інформаційної діяльності УГА, автор подав 

загальну систему формування розвідувальної мережі армії, показав її 

напрямки діяльності [280, с. 284]. Попри це, в роботі відсутні відомості про 

характер розвідувальної інформації та її вплив на перебіг військових 

операцій під час українсько-польського протистояння. 

Подібну тематику зустрічаємо в дослідженнях польських вчених 

М. Клімецького [4], М. Козловського [417]. У своїх працях вони лише 

опосередковано торкаються питання, пов’язаних з діяльністю УГА, 
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формування служб інформаційного забезпечення та їх впливу на перебіг 

військових дій під час українсько-польської війни 1918 – 1919 рр. 

Отже, дослідження формування комунікаційних структур збройних сил 

ЗУНР періоду українсько-польського протистояння дають доволі глибоку 

картину цілісності організації загальної системи інформаційного 

забезпечення УГА. Велике значення для нашого дослідження становила 

характеристика роботи служб телефонного зв’язку, радіо зв’язку, пошти та 

спеціальних служб УГА, що подається у зазначених дослідженнях. 

Окрему невелику групу складає радянська історіографія. В основному 

інтерес мав загальний науково-пізнавальний характер. Адже ці дослідження 

не позбавлені пропагандистських висловлювань та звинувачень ЗУНР та 

УГА в буржуазному націоналізмі, контрреволюції, службі іноземним 

імперіалістам тощо.  

Потрібно відзначити, що в УРСР, хоч і в дуже обмеженій кількості, 

проте виходили окремі публікації О. Карпенка [126, 127, 128], 

Ю. Сливки [284, 285] та ін., де знаходимо висвітлення питання української 

військової історії першої половини ХХ ст. В основному ці публікації 

відображали офіційну точку зору на події 1917 – 1921 рр., однак можна 

прослідкувати й історію боротьби українського народу. 

Широкий інтерес до проблеми інформаційного забезпечення УГА 

окресленого періоду та чимала кількість публікацій із цієї теми дають 

можливість у цілому всебічно підійти до визначення мети та завдання 

комунікаційних служб збройних сил ЗУНР і дати їм вичерпну оцінку. 
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1.2. Джерельна база дослідження 

Всебічне дослідження проблем інформаційного забезпечення збройних 

сил ЗУНР стало можливим завдяки використанню та аналізу широкого кола 

документальних матеріалів, що склали основу джерельної бази роботи. Їх 

умовно можна поділити на три групи: архівні матеріали, тогочасна преса, 

мемуари, спогади учасників та очевидців тих подій. 

Найбільш чисельну групу використаних джерел складають архівні 

матеріали, основний масив яких зберігається в фондах Центрального 

державного архіву вищих органів влади та управління України. Зокрема, це 

документи фондів: 1073 – „Державний секретаріат по військових справах 

ЗУНР”, 2188 – „Українська Галицька Армія 1917 – 1924 рр.”,4012 – 

„Особовий фонд М. Омеляновича-Павленка”, 4436 – „Військова канцелярія 

Диктатора ЗУНР, м. Відень”, 4465 – „Колекція матеріалів УНР і ЗУНР”. У 

цих фондах зібрано нормативно-правові документи, матеріли справ про 

плани організації пропаганди Пресовою квартирою УГА, журнали реєстрації 

документів вхідної та вихідної документації, путівник наказів особового 

складу УГА, накази командира телеграфної сотні та інші. 

Джерельну основу дисертаційної роботи істотно доповнили документи 

Центрального державного історичного архіву України в м. Львові. Це такі 

фонди: 146 – „Галицьке Намісництво”, 211 – „Польська Ліквідаційна 

Комісія”, 309 – „Наукове товариство ім. Т. Шевченка”, 316 – „Видавництво 

„Червона Калина”, 352 – „Збірна станиця Українських Січових Стрільців”, 

357 – „Особистий фонд Івана Крип’якевича”, 359 – „Особистий фонд Осипа 

Назарука”, 580 – „Управа Української військової станиці у Каліші”, 581 – 

„Колекція документів про діяльність урядів та армії УНР та ЗУНР”, 684 – 

„Книга замовлень 1-го корпусу Галицької армії друкарні оо. Василіян у 

Жовкві”, 753 – „Українська збірна станиця Ланцут”. У цих фондах 

зберігаються накази та звернення НК УГА до особового складу військ, 
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урядові постанови, накази окружних військових команд у Коломиї і Самборі, 

армійські видання та документи етапу армії збірної станиці УГА у Відні. 

Особливо цінними для дисертації стали документи Колекції 9 

„Матеріали архіву Наукового Товариства ім. Т. Шевченка у Львові з 

національної бібліотеки у Варшаві” ЦДІАЛ України. Це матеріали таких 

мікрофільмів: 69011 – „Щоденники, спогади, записки про діяльність різних 

військових формувань”, 87265 – „Документи діяльності ЗУНР: проекти 

законів, протоколи засідань центральних влад 1918–1923 рр.”, 87299 – 

„ДСВС ЗУНР”, 87501 – „Редакційний відділ УГА”, 87520 – „Канцелярія 

уряду ЗУНР”, 92064 – „Радіо-телеграфічні і пресові повідомлення світових та 

українських інформаційних агентств. Діяльність інформаційних і пресових 

бюро ЗУНР 1918–1921 рр.”, 92254 – „НК УГА”, 92277 – „ЗУНР”. 

Значну цінність для дисертаційного дослідження становлять 

неопубліковані протоколи засідань Державного секретаріату ЗУНР з 

виступами Є. Петрушевича, Д. Вітовського, С. Петлюри та інших 

воєначальників, матеріали з історії частин УГА та Війська Польського, які 

містяться у фондах Державного архіву Львівської області, а саме: 256 – 

„Матеріали до історії революційного руху трудящих Західної України”, 257 – 

„Товариство по вивченню історії оборони Львова і південно-східних кресів 

1918 – 1920 рр. у Львові”. 

Загалом, документи, які містяться у фондах цих архівів, доцільно 

розділити на дві групи. 

Першу підгрупу складають акти, що стосуються питань військово-

територіального адміністрування, мобілізаційних заходів, реорганізації армії, 

апарату військового керівництва та озброєння УГА. До неї можна віднести 

такі накази: „Про створення УГА” від 13 листопада 1918 р. [297], „Про поділ 

території ЗУНР на військові області та відділи” [88], „Про мобілізацію” від 

13 листопада 1918 р. [248], „Про створення старшинських шкіл” від 16 

листопада 1918 р. [253], „Про штатно-організаційну структуру частин та 
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підрозділів” від 20 січня 1919 р. [254] та розпорядження: „Про порядок і 

дисципліну в армії” [104], „Про терміни несення військової служби” [238], 

„Про підвищення військових звань” від 15 грудня 1918 р. [292], що визначали 

створення та організації збройних сил ЗУНР поділу її території на окремі 

військові округи, а також визначали права та обов’язки військовослужбовців 

різних родів військ. 

Другу підгрупу нормативно-правових актів становлять документи, що 

регулювали діяльності інформаційних служб УГА, серед яких такі: наказ 

„Про створення військової канцелярії” [250], розпорядження щодо укладання 

нормативних актів „Зразки оформлення розпорядчих документів” [114], „Про 

організацію пресового відділу” [246], „Про організацію служби 

зв’язку” [245], „Формування звідомчого полку” [199], „Про створення 

Військової Телеграфічної Контори” [251], „Штатний розпис для технічно-

військового персоналу з обслуговування радіостанцій” [206], „Про створення 

Головного Польового Поштового Посту” [252], розпорядження ДСВС „Про 

роботу пошти” [249]. Ці правові акти визначали організаційні основи 

діяльності інформаційних служб збройних сил ЗУНР, а також їх значення в 

загальній системі комунікаційного забезпечення УГА. 

Науковий інтерес становлять також матеріали таких фондів Держархіву 

Тернопільської області: 7 – „Бережанське повітове староство, м. Бережани 

Тернопільського воєводства”, 231 – „Тернопільське воєводське управління, 

м. Тернопіль”, 281 – „Борщівська повітова команда державної поліції”. В цих 

фондах відображена історія УГА, зокрема біографічні відомості про членів 

Тернопільського воєводства, які брали участь в українських збройних 

формуваннях ЗУНР. У фондах 7 та 231 містяться відомості про колишніх 

стрільців і старшин УГА та членів їх сімей, які перебували в таборі для 

інтернованих в Йозефові і 1924 – 1926 рр. виїхали на проживання в СРСР. 

У роботі використано фотоматеріали з „Фотоальбому членів 

Української національної армії, звільнених з табору військовополонених в 
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Станиславові, список осіб до нього”, що зберігається у ф. 2 – „Станіславське 

воєводське управління. Секретна канцелярія” Держархіву Івано-Франківської 

області, що дозволило нам ідентифікувати учасників УГА. Зокрема, це 

іконографії таких видатних політичних і військових діячів ЗУНР: Д. Палієва, 

А. Вариводи, М. Стахіва, Г. Коссака та ін. [78]. 

Широкий спектр використаних архівних матеріалів дав змогу глибше 

проаналізувати систему комунікаційного забезпечення збройних сил ЗУНР. 

Разом з тим варто зауважити, що архівні матеріали досить часто мають 

фрагментарний характер.  

Загалом широке коло використаних архівних матеріалів при написанні 

дисертаційної роботи дало змогу глибше проаналізувати систему 

комунікаційного забезпечення збройних сил ЗУНР. Разом з тим варто 

зауважити, що архівні матеріали доволі часто мають фрагментарний 

характер.  

Наступну групу джерел формують періодичні видання. Тематично цю 

групу джерел можна поділити на такі підгрупи: періодичні видання УГА, 

часописи корпусів і бригад збройних сил та газети повітових міст ЗУНР.  

До першої підгрупи варто віднести періодичне видання НК УГА 

„Стрілець” [11], в якому публікувалися звіти Національної Ради, статті про 

висвітлення бойового шляху війська, публікації на історичну тематику та 

висвітлення культурного життя в Галичині.  

Другу підгрупу періодичних джерел складають такі газети корпусів і 

бригад: „Козацький голос” [131] 1-го корпусу, „Полева газета” [235] 2-го 

корпусу, „Стрілецький шлях” [302] 3-го корпусу, „Схід” [306] бойової групи 

Схід УСС, „Перелом” [225] 2-ї бригади, „Стрілецька вістка” [300] 3-ї 

бригади. У часописах публікувалися повідомлення НК УГА про ситуацію на 

фронті, спогади, оповідання та огляд подій у світі. 
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До третьої підгрупи віднесемо цивільну періодичну персу, в якій 

подавалася інформація світського та військового характеру. Зокрема, це 

часописи: „Український голос” [324], „Република” [39], „Україна” [322], 

„Покутський вісник” [234], „Бережанський вістник” [8].  

Залучення до дослідження широкого кола публікацій преси дало 

можливість детальніше дослідити організаційну структуру ПК УГА, 

проаналізувати головні особливості та проблемно-тематичні напрямки 

військової преси та визначити її роль в загальній системі інформаційного 

забезпечення збройних сил ЗУНР. 

Третю групу джерел дисертаційного дослідження становлять спогади 

та мемуари учасників та очевидців. Ці джерела дають змогу виявити чимало 

малопомітних фактів, дослідити етнопсихологічні мотиви, якими керувалися 

військовики та політики, розв’язуючи конкретні завдання, що їх висувала 

тогочасна геополітична ситуація. 

Перші спогади, що безпосередньо стосуються предмету дослідження 

після завершення Української національної революції почали друкуватись на 

шпальтах річника „Історичний календар-альманах „Червоної Калини” [120], 

журналу „Літопис Червоної Калини” [174] та інших видань. Зокрема, це 

спогади І. Вислоцького „Спомини розвідчого старшини 1919 – 1923 рр.” [37], 

Т. Марітчака „Часопис для війська „Козацький голос” 1919 р.” [183], 

Л.Ляйнберга „Радіослужба в УГА”[179] та інші. 

Серед спогадів та мемуарів, що опубліковано в п’ятитомнику 

„Українська Галицька Армія” нами було використано праці В. Бемка 

„Державний Секретаріат Військових Справ” [7], Д. Микитюка „Короткі 

історичні нариси бригад УГА” [190], І. Сохоцького „Військова 

канцелярія” [289], М. Секретаря „Польова пошта” [274], Ю. Буцманюка 

„Залізнодорожна Військова Управа” [23], О. Левицького „Пропаганда і 

преса” [161], Л. Шанковського „Організація УГА в світлі наказів НК ГА з 
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червня – липня 1919 р.” [381]. Автори надали актуальності інформаційному 

забезпеченню та окреслили проблематику для подальших наукових розробок.  

Детальну хроніку українсько-польської війни, тактику і стратегію 

бойових дій неможливо відтворити, не проаналізувавши життєдіяльності 

окремих структур і підрозділів УГА. Для висвітлення цього питання автор 

скористалася мемуарами В. Курмановича [151], Г. Коха [134], Н. Гірняка [59] 

про НК УГА, Б. Гнатевича [60] про Перший галицький корпус, 

П. Франка [333] про авіацію, І. Вислоцького [37] про спецслужби УГА. 

Цінний фактичний матеріал містять опубліковані спогади, присвячені 

локальним подіям: Першолистопадовому чину (мемуари Д. Паліїва [215], 

О. Кузьми [147], Т. Мартинця [184]), боям за Львів восени 1918 – навесні 

1919 рр. (спогади Г. Стефаніва [299]), Вовчухівській операції в лютому 

1919 р. (спогади О. Станіміра [294], А. Кравса [135]), Чортківській офензиві в 

червні 1919 р. (спогади А. Бізанца [13]), відступу УГА за р. Збруч (мемуари 

В. Курмановича [151]). 

Для розуміння духу періоду, тонкощів тогочасної геополітичної 

ситуації варто звернути увагу на спомини дипломатів, представників 

військових місій та експертів уряду і УГА М. Лозинського [177], 

К. Левицького [158], О. Назарука [194], В. Кучабського [153]. 

Використання комплексу наявних джерел представленого архівними 

документами, періодичними виданнями та мемуарними публікаціями, що 

стосувалися питання функціонування комунікаційних служб УГА, дало 

можливість комплексно, всебічно й об’єктивно дослідити проблему 

інформаційного забезпечення УГА періоду листопада 1918 – липня 1919 рр. 
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1.3. Методологіядослідження 

Одним із основних завдань дослідження є використання методів 

вивчення історичних процесів військових аспектів державного будівництва, а 

саме поглиблення знань з історії формування служб інформаційного 

забезпечення діяльності УГА. 

Успішність проведення будь-якої наукової роботи передбачає 

застосування відповідних методів наукового пізнання, що визначають 

методологію наукового дослідження. Наукове пізнання, на думку 

О. Кустовської, націлене, насамперед, на отримання об’єктивного знання про 

досліджуваний об’єкт, явище або процес і не допускає упередженого і 

тенденційного ставлення до них. Основне завдання наукового пізнання 

полягає у виявленні об’єктивних законів навколишньої дійсності – 

природних, соціальних, економічних тощо, а також законів пізнання і 

мислення. Отже, можна виокремити такі основні характерні ознаки 

наукового пізнання: предметність, об’єктивність, системність, істинність, 

практичне використання отриманих знань. 

З метою комплексного та системного викладу матеріалу 

запропонованої теми покладені в основу теоретичні положення 

(М. Литвина [169], К. Науменка [168], В. Капелюшного [122], 

Д. Яневського [397], В. Верстюка та В. Солдатенка [31]), наукові принципи 

(історизму, наукового та об’єктивного підходу до висвітлення теми), 

загальнонаукові (синтез, аналіз, індукція, дедукція), сучасні концептуальні 

підходи (міждисциплінарний, структурний, структурно-системний, 

плюралістичний).  

На першому етапі – аналітико-ознайомлювальному на основі аналізу 

пошуково-бібліографічного, порівняльно-історичного, методу історичного 
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аналізу наукової літератури, нормативних документів і досвіду роботи 

розкрито стан досліджуваної проблеми, визначено хронологічні рамки та 

предмет дослідження. Здійснено пошук та аналіз архівних фондів, основних 

першоджерел, що стосувалися обраної проблеми, зібрано основні праці з 

історії УГА та формування служб, які відповідали за інформаційне 

забезпечення війська. Основними методами цього етапу, використаними для 

пошуку бібліотечних та архівних фондів, аналізу друкованих та архівних 

матеріалів, узагальнення та систематизації отриманих результатів, були 

пошуково-бібліографічний та порівняльний. Використання цих методів дало 

можливість вивчити документи і матеріали ЦДАВОВ України; ЦДАГО 

України у м. Київ, ЦДІАЛ України; Держархівів Львівської, Тернопільської 

та Івано-Франківської області.  

Метод історичного аналізу історіографії проблеми дозволив виявити 

характерні особливості історичного періоду, в якому відбувалося військове 

будівництво ЗУНР, що істотно вплинуло на систему формування 

документних та інформаційних ланок комунікаційного забезпечення УГА.  

Метод періодизації історичних процесів дозволив розглянути етапи 

виникнення та діяльності основних інформаційних служб в динаміці та 

часовій послідовності відповідно до виділених періодів формування ЗУНР. 

На другому – діагностично-пошуковому етапі на основі історико-

ретроспективного, проблемно-хронологічного методів сформульовано 

актуальність, визначено мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження, 

розроблено концепцію та методичні засади, здійснено аналіз змісту й 

основних напрямів формування мережі комунікаційної системи УГА. 

На третьому – концептуально-моделювальному етапі здійснено 

систематизацію і узагальнення результатів дослідження. Основними 

методами, використаними на третьому етапі, стали описовий метод, 

інтерпретації й узагальнення опрацьованих матеріалів для формулювання 
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висновків і прогнозування з метою з’ясування цінності використання 

набутого історичного досвіду в ході сучасних умов реформування збройних 

сил України.  

У роботі визначено науковий інструментарій запропонованої теми. 

Інформація у роботі розглядається як відомості, які передаються 

одними людьми іншим в процесі міжособистісної комунікації або 

поширюються каналами соціальної, масової комунікації з метою створення, 

поновлення, зміни уявлень людей, їх орієнтації в подіях і явищах 

політичного життя [237, с. 49]. 

Інформаційне забезпечення автором подане як сукупність методів 

забезпечення інформаційних потреб армії шляхом використання тогочасних 

технічних засобів та аналізу документно-комунікаційної системи. У свою 

чергу, документно-комунікаційна система, як стверджує Ю. Палеха, – це 

підсистема соціальної комунікації,яка є поткжною системою передачі 

соціальної інформації [211]. 

Інформаційна війна представлена як використання і управління 

інформацією з метою набуття конкурентної переваги над 

супротивником [236, с. 153] 

Проаналізувавши літературу із військової справи та використовуючи 

даний принцип подано і визначення такому поняттю як нормативно-правове 

забезпечення військового будівництва – це сукупність офіційних документів, 

прийнятих відповідними органами державної влади, спрямованих на 

врегулювання будівництва та формування збройних сил держави. 

Використані в роботі загальнонаукові методи дослідження, аналіз і 

синтез дали змогу всебічно охарактеризувати документи, сформулювати 

науково обґрунтовані висновки з кожного розділу і дисертації в цілому. 



28 

 

Для обрання хронологічних рамок дослідження був використаний 

історико-хронологічний метод та метод періодизації, які дають можливість 

окреслити зміни, які відбулися шляхом розширення комунікаційної 

військової мережі УГА від часу зародження перших військових частин до 

створення регулярної армії. 

Використання історико-порівняльного методу дозволило виявити 

особливості розвитку військової преси УГА, визначити її основні тематичні 

аспекти та жанрові особливості, провести порівняльну характеристику 

тематичних напрямків військової преси Армії УНР та УГА. 

Використання спеціальних методів у третьому і четвертому розділах 

дало можливість критичніше оцінити методи формування контактного 

документного та інформаційного зв’язку війська, глибше зрозуміти природу 

та взаємозв’язки об’єктивних і суб’єктивних чинників у цьому напрямку. 

Ретроспективний метод дозволив глибше усвідомити суть багатьох 

рішень у галузі підготовки законопроектів та наказів вищого військового 

органу – ДСВС, проаналізувати прорахунки й помилки армійського 

командування щодо організації діяльності окремих інформаційних служб.  

Використовувався в роботі статистичний метод, що дозволило подати 

різні кількісні дані, систематизувати однотипний матеріал, що 

характеризував функціонування комунікаційної системи УГА в 

досліджуваний період. 

Отже, досліджуючи інформаційне забезпечення УГА, у роботі 

використано комплекс як загальноприйнятих в історичній науці 

методологічних принципів і підходів, так і спеціальних. Це дозволило 

всебічно проаналізувати систему інформаційного забезпечення УГА. 
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РОЗДІЛ 2 

СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМУВАННЯ  

ЗБРОЙНИХ СИЛ ЗУНР 

 

 

2.1. Організаційна структура ДСВС 

Важливим етапом боротьби народів Центрально-Східної Європи за 

державне самовизначення стала Перша світова війна та національно-

демократичні революції 1917 – 1918 рр., внаслідок яких розпалися 

поліетнічні Російська та Австро-Угорська імперії. На їх руїнах виникла низка 

незалежних держав, в тому числі УНР (січень 1918 р.) і ЗУНР (листопад 

1918 р.), а також Друга Річ Посполита (листопад 1918 р.). Однак процес 

творення цих держав відбувався у гострій внутрішній боротьбі та 

міждержавному протиборстві. У цьому контексті викликає зацікавлення 

з’ясування ролі інформаційного забезпечення, національних військових 

формацій у відродженні української державності на західних землях. 

Тривале перебування західноукраїнських земель у складі іноземних 

держав сформувало загострене прагнення до свободи і державної 

незалежності [309], бажання бути господарем на своїй землі. Тому західні 

українці, особливо в Східній Галичині, завжди з високим розумінням і 

пошаною ставилися до війська, усвідомлюючи його роль у державотворчому 

процесі. Відтак, коли в ЗУНР розпочали формуватися нові представницькі та 

виконавчі органи влади, провідне місце у цьому процесі зайняло питання про 

створення національних збройних сил як важливого чинника у боротьбі 

проти іноземної агресії за українську державність. Адже, на відміну від 
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Центральної Ради, УНРада не зволікала з військовим будівництвом, оскільки 

державотворчий процес розпочався вимушеним збройним виступом 1 

листопада 1918 р. [169, с. 167]. 

Основою українських збройних сил молодої республіки став полк УСС, 

створений як легіон у серпні – вересні 1914 р. [342]. Його ядро складали 

активісти січового, сокільського, пластового і стрілецького рухів, гімназисти 

і студенти Львівського університету. Після організаційного оформлення і 

військового вишколу на Закарпатті січовики брали активну участь у бойових 

діях у складі австро-угорської армії у Карпатах і Надзбруччі. Швидко 

пройшли шлях від нерегулярної військової формації до бойового з’єднання. 

На базі цього підрозділу у листопаді – грудні 1918 р. було сформовано 

бригаду, а згодом і корпус, який став основою збройних сил ЗУНР. У легіоні 

УСС пройшли бойовий гарт відомі українські військові, політичні і культурні 

діячі – Дмитро Вітовський, Михайло Баран, Григорій Косак, Яків 

Струхманчук, Осип Курилас, Матвій Яворський, Олекса Степанів, Сень 

Горук та ін. [78]. Регулярна УГА була сформована в ході Листопадової 

національно-демократичної революції 1918 р. Щоправда, перші два тижні 

збройні загони молодої держави комплектувалися на добровольчих 

засадах [342].  

Захоплення влади українцями у Львові та більшості повітів Східної 

Галичини пройшло мирним шляхом [315, с. 14]. Але спокій тривав недовго. 

На другий-третій день польський провід зумів організувати серйозний опір 

українським загонам. Основу польських загонів „орлят” склали сеймові 

активісти парамілітарних товариств та бійці польських легіонів. Ще 1 

листопада створена НК польських збройних формувань у Львові, яку очолив 
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капітан Ч. Мончинський, а вже 5 листопада вона налагодила управління 

своїми військами, координувала їх бойові операції. На цей час польська 

залога Львова налічувала 4106 бойовиків, серед них 383 офіцери [169, с. 62].  

Українсько-польська війна, що розпочалася відразу ж після 

проголошення ЗУНР, вимагала від УНРади і Держсекретаріату термінових 

заходів щодо створення власних боєздатних збройних сил. 2 листопада 

1918 р. УНРада оприлюднила звернення до старшин і вояків-українців 

колишньої австрійської армії, усього чоловічого населення краю із закликом 

стати на оборону рідного краю: „Ми кличемо Тебе на нову війну! Ми 

взиваємо Тебе тілько, щоб Ти зрозумів небезпеку хвилі, стань зі зброєю в 

руці на сторожі Твого права, майна, долі теперішнього і будучого покоління! 

Стілько пролив Ти найліпшої крові за чужу справу, був вірний і хоробрий, 

постійже короткий момент за найсвятіші власні права, за найцінніше власне 

добро, за землю і волю” [79, арк. 13]. Оголошувалося, що усі військові 

формації колишньої австро-угорської монархії, які в цей час знаходились на 

території ЗУНР, а також усі військові частини, які в минулому були 

сформовані на території країни, підлягали демобілізації. У ті дні галицький 

провід ще надіявся сформувати армію на добровільних засадах. Однак 

навальна польська агресія вимагала кардинальних організаційних заходів, а 

саме – мобілізації чоловіків, здатних носити зброю [169, с. 123] . 

Під час бойових дій, 9 листопада 1918 р. було створено військове 

міністерство – ДСВС, який очолювали полковники: Дмитро Вітовський (з 

9 листопада 1918 р. до 13 лютого 1919 р.) та Віктор Кураманович ( з 16 

лютого до 9 червня 1919 р.) [157, с. 116]. У процесі формування ДСВС став 

важливим осередком державотворення молодої ЗУНР. На нього покладалися 
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відповідальні завдання: творення збройних сил, організація військової 

адміністрації, мобілізація і вишкіл поповнення, підготовка командних кадрів, 

матеріально-технічне та інформаційне забезпечення армії [169, с. 125].  

Організаційна структура ДСВС в цілому відповідала структурі 

міністерства Австро-Угорщини та поділялася на військову канцелярію та 18 

відділів [169, с. 134]. Це обумовлене тим, що старшини, які були біля 

початків творення військового апарату, мали австрійську військову освіту та 

були офіцерами колишньої цісарської армії [83]. Тому в процесі військового 

будівництва збройних сил ЗУНР вони активно використовували досвід 

функціонування армії Австро-Угорської імперії.  

В цілому, як зауважував М. Литвин, відділи ДСВС очолювали здібні і 

працьовиті у своїй більшості молоді галицькі старшини. Вони виконували 

значний обсяг організаційної та інформаційно-документальної роботи, 

підготовляючи і видаючи нормативні акти: про розподіл країни на військові 

області й округи, організацію українського війська, комплектування частин 

командним складом, призов до війська, постачання армії озброєнням та 

амуніцією [169, с. 126]. 

Процес організації ДСВС вимагав добре налагодженої системи 

інформаційного забезпечення УГА. З метою ведення поточного діловодства в 

загальній структурі ДСВС створено військову канцелярію, як окремий 

підрозділ роботи із нормативними документами. У наказі військам частини 

№ 89 ДСВС повідомлялося про створення військової канцелярії, основне 

завдання якої полягало у підготовці різних за змістом постанов, створення та 

опрацювання законопроектних рішень у військових справах. „Обов’язком і 

цілю Військової канцелярії є: 1) Удержувати зв’язок не лише з військом 
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ЗУНР та його частинами а також урядом ЗУНР; 2) Розглядати потреби, браки 

і недостачі у війську ЗУНР і запобігати в час в цілі бути в сталім 

порозумінню з всіма військовими частинами, командами; 3) Випрацьовувати 

і виконувати прикази, постанови і розпорядження в справах військових; 4) 

Провіряти внесення, прохання і жалоби поодиноких частин, команд і членів 

війська ЗУНР, оцінювати їх з фахово-військового боку і прикладати з 

внесенням до рішення; 5) Подавати реєстри війська ЗУНР, викази і записки; 

6) Самостійно полагоджувати справи меншої не принципової натури і 

видавати в цьому напрямі рішення і зарядження” [366, арк. 5].  

Поряд із наказом про створення та завданнями ВК передбачалося 

включення у штат працівників цієї установи таких посад: „начальник 

канцелярії, старшина протоколу, старшина до регістратури, старшина до 

експедицій, два писарі машиніста та молодшого писаря” [366, арк. 8]. 

Керівником ВК призначався начальник, який здійснював безпосереднє 

керівництво усіма її справами. Водночас, перед ним ставилися конкретні 

завдання, а саме: реферування усіх військових питань, ведення протоколу та 

актів. Начальник канцелярії мав особисто переглядати усю пошту, 

розподіляти акти на окремі відділи і частини. До його повноважень входило 

також завідування інспекційною службою старшин і стрільців, обіг 

канцелярійними матеріалами, розподіл його по відділах і частинах власної 

команди і армії [366 арк. 15]. У доповненні до обов’язків керівника 

канцелярії зазначалося, що усі листи, видані через військову канцелярію, має 

право підписувати виключно начальник установи [366, арк. 15 ]. 

Поряд із керівником канцелярської управи штатним розписом 

визначалися допоміжні посадові одиниці, які допомагали йому при 
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підготовці і виданні законодавчих рішень з військових питань. При підборі 

службового персоналу, начальник військової канцелярії керувався нормами 

виділених посадових осіб [366, арк. 5]. Згідно з приписом штатного розпису 

працівників обумовлювалася, що для роботи канцелярії необхідними були 

такі додаткові посади як: „старшина впливу, впливи, частописці і експерт 

архівів” [366, арк. 5]. Поряд із призначенням „старшини впливу”, 

призначалися начальник штабу писарів підстаршин і старшин штабу. 

Зауважувалося, що із шести писарів один призначався заступником 

начальника канцелярії з внутрішніх справ канцелярії і відділу реєстратури. 

Також при канцелярії вводилася додаткова посада посильного [366, арк. 6]. 

Слід зауважити, що наявність такого чисельного штату працівників, 

професійним обов’язком яких було складання та переписування нормативних 

актів, не скорочувало маршрут руху документів, а навпаки – подекуди 

сповільнювало процес прийняття рішень та їх направлення до відповідних 

служб. 

Робота у ВК вимагала надмірних зусиль, часу, вмінь і навиків від 

працівників цієї установи. Оскільки, головним завданням канцелярських 

працівників було безпосередньо робота з документами, підготовка постанов, 

актів та розподілення листів, телеграм, телефонних депешів, внутрішнім 

розпорядком канцелярії встановлювались правила роботи з усією цією 

документацією.  

Так, вся вхідна і вихідна документація ВК реєструвалась у 

спеціальному журналі, який містив такі реквізити: „а) порядковий номер; 

б) число екзбіту; в) дата надходження; г) як полагоджено документ і куди 

його відправлено” [366, арк. 6]. Така журнальна форма реєстрації документів 
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дозволяла чітко провадити групування нормативних актів. Документування 

інформації та організація роботи із офіційними актами була одним із 

складових діяльності канцелярії в цілому. Тому слід зазначити, що у ДСВС, 

як типова та профільна документація була представлена переважно видами 

управлінських документів. 

Після офіційної реєстрації вхідних документів начальник канцелярії 

особисто переглядав всі акти, листи і депеші, призначав відділ, який мав би 

працювати над документами. Сама робота над документами займала багато 

часу, тому не рідко траплялось так, що для роботи над одним актом 

призначалось два референти. Опрацьовані документи виносились на загальне 

обговорення відділу. Не рідко траплялись такі випадки, коли деякі 

положення в акті не знаходили порозуміння при обговоренні і могли бути 

відкинутими від затвердження. Натомість, узгоджені і ухвалені акти 

передавались референтові відділу, який перевіряв „полагоду як з річевого так 

і формального погляду” [366, арк. 14]. 

Після опрацювання документів відбувався процес їх затвердження. Так, 

в постанові затвердження актів зазначалось: „Начальник відділу збирає 

правильно опрацьовані акти переглядає пильно, і передає начальнику 

військової канцелярії, призначає акти по яких має бути зроблений доклад. 

Полагоджені і затверджені акти звертаються начальникам відділів які 

передають їх канцелярії до чистопису, провіщення і експедиції. За правильне 

і скоре виготовлення чистопису провіренню і експедицію відповідає 

директор канцелярії. Чистопис прикладається до підпису” [348, арк. 7]. 

Важливе значення при створенні офіційного документу відводилось 

його оформленню. В загальну систему діловодства впроваджувалися зразки 
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оформлення розпорядчих документів, порядок офіційного опублікування та 

набуття чинності нормативно-правових актів. В зразку документа 

зазначалося, від кого видається акт (від ДСВС), далі вказувався поточний 

номер реєстрації, який дублювався з номером в журналі надходжень, в 

наступному рядку позначався сам номер наказу чи розпорядження, після 

чого зазначалось, для кого призначається цей нормативний документ, його 

назва і число місяця, від якого він виданий. В кінці документу зазначалось 

про його затвердження, закріпленого підписом ДСВС. Офіційною мовою 

документування інформації була українська [348, арк. 8]. 

Обабіч ВК, не менш активно в напрямку документного забезпечення 

УГА діяв ЗВ під керівництвом В. Тимцюрака, який готував законодавчі акти, 

накази та постанови по збройних силах. Зокрема, ним були опрацьовані і 

видані такі розпорядки: про часткову мобілізацію колишніх вояків австро-

угорської армії; про підвищення у звані старшин, підстаршин та стрільців 

УГА в порівнянні з тими, що вони мали у австро-угорській армії; про 

впровадження польових судів при окружних військових командах та 

ін. [169, с. 111] 

Не менш важливу роль у військовому будівництві відігравав 

персональний відділ під проводом молодого, але досвідченого фронтовика 

сотника В. Панчака. Він займався проблемами комплектування частин УГА 

та інших тилових військових формацій старшинами, підстаршинами і 

стрільцями, розробив систему проходження служби старшинами, готував 

накази про підвищення їх у військових званнях. Зокрема, за період війни 

відділ підготував щонайменше 11 наказів, якими було здійснено близько 

3 500 підвищень у званнях [169, с. 116]. 
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Наступною ланкою ДСВС, яка працювала в напрямку документно-

інформаційного забезпечення війська, був писемний відділ, головним 

завданням якого було „дбати про зладження потрібних військових писем і 

друків та вишукувати для незнаної в українській мові військової 

номенклатури відповідних означень” [7, с. 67]. Сама праця в напрямку 

створення українських назв для означення різного роду зброї, військових 

ступенів та військових наказів вимагала від працівників відділу доброї 

обізнаності не лише військового мистецтва, але й української термінології. 

Начальником цього відділу був призначений відомий організатор 

сокільського руху на Галичині, четар УСС, професор І. Боберський, який 

уклав словник української військової термінології і спеціальної лексики. В 

процесі своєї діяльності відділом було започатковано створення військового 

картографічного інституту та видання топографічних карт ЗУНР [169, с. 115].  

Ще одним важливим складовим елементом ДСВС із забезпечення УГА 

інформаційного-пропагандистським матеріалами виступав пресовий відділ, 

який поряд із виданням часописів виконував агітаційно-пропагандистську 

роботу. Так, за допомогою друкованого слова (преси, листівок) та словесних 

виступів на вічах, концертах, театральних виставах вище військове 

керівництво намагалося донести як до армійського, так і світського 

населення краю інформацію патріотично-пропагандитського 

характеру [335, с. 67]. Сотник О. Левицький з цього приводу зауважував: 

„Для запевнення успіху боєвій армії є важливим не тільки зорганізування 

матеріального запілля, з якого вона змогла б черпати всі потрібні їй засоби, 

але так само необхідним є створення запілля духовного, яке б було 

резервуаром духовної сили вояцтва, без огляду на змінні перипетії 
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війни” [161, с. 325–333] Водночас, пресовий відділ подавав ДСВС звіти про 

воєнну ситуацію на обох українських, польському і більшовицькому 

фронтах, доносив інформацію про важливі події з усіх ділянок державного і 

громадського життя в Україні і світі. Відділ мав у своєму розпорядженні 

радіо-телеграфічну станцію, за допомогою якої одержував важливу 

інформацію щодо загальних подій [7, с. 61-70]. 

Організація забезпечення інформування УГА та встановлення 

безпосереднього контакту між ДСВС і військом, лягало на окремий підрозділ 

– відділ зв’язку під керівництвом Л. Шепаровича. Відділ забезпечував 

телеграфним і телефонним зв’язком уряд ЗУНР, ДСВС, допоміжні частини 

армії та ОВК. Крім того, за допомогою потужної телеграфної станції 

підтримував зв’язок з Києвом, Віднем, Парижем, Будапештом та ін. У своєму 

складі відділ мав відповідних референтів, телефонну сотню, телефонні та 

телеграфічні станції [169, с. 127].  

Вагомий внесок у розбудову збройних ЗУНР робили інші відділи 

ДСВС, зокрема артилерії, літунства, кінноти, судівництва, технічний, 

залізничний, інтендантський, харчовий, духівництва, санітарний, 

ветеринарний, які також певною мірою взаємопов’язувалися із діяльністю 

служб інформаційно-комунікаційного забезпечення УГА та всіляко 

залучалися до організації законодавчо-правової роботи [304, с. 45].  

Після проголошення Диктатури 9 червня 1919 р. ДСВС був 

розформований, а його функції перебрали ВК диктатора та НК УГА.  

Таким чином, сформований в складних бойових умовах вищий 

компетентний військовий орган ЗУНР – ДСВС виступав як окрема ланка 

державного апарату, спрямована на розгортання будівництва збройних сил. 
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Поряд із основним військовим завданням із формування та забезпечення 

боєздатності УГА ДСВС організовував роботу із документно-інформаційного 

забезпечення війська. Добре налагоджена та розгалужена мережа окремих 

відділів Секретаріату дозволяла військовому керівництву грамотно і 

оперативно створювати і видавати юридичні акти, накази чи розпорядження. 

Так, для покращення процесу ведення поточного діловодства в загальній 

структурі військового апарату було створено ВК, як окремий підрозділ з 

роботи з нормативними документами. Організаційна і практична робота 

забезпечення армії документаційним матеріалом також здійснювалась 

загальним, писемним, пресовим відділами та службою зв’язку.  

Оцінюючи діяльність ДСВС, потрібно наголосити на тому, що робота 

забезпечення особового складу армії інформаційним матеріалом входила в 

сфери компетенції одразу ж декількох відділів, які безпосередньо позитивно 

впливали на сам перебіг бойових дій періоду українсько-польської війни 

1918 – 1919 рр. 
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2.2. Нормативно-правове регулювання військового будівництва  

Військове будівництво ЗУНР, як уже зазначалося, базувалося на 

військовому законодавстві, яке послуговувало необхідним і дієвим засобом 

державного регулюванням суспільних відносин у сфері облаштування, 

комплектування та життєдіяльності збройних сил. У нормах права 

отримувалися юридично закріплені основні напрямки політики держави з 

питань зміцнення обороноздатності країни, вдосконалення збройних сил, 

підвищення якості бойової підготовки та посилення ідейного загартування 

особового складу, забезпечення свідомої військової дисципліни, утвердження 

порядку та організованості, підтриманні високої боєздатності армії. 

Військове законодавство ЗУНР, передовсім, було покликане юридично 

оформити правовий статус УГА в державі, організаційні принципи 

формування і структуру збройних сил, систему органів керівництва ними, 

визначити порядок комплектування і проходження військової служби, 

окреслити правовий стан військовиків, напрацювати основні засади бойової 

підготовки, здійснення матеріально-технічного забезпечення армії, закріпити 

правові основи військової дисципліни, забезпечити охорону встановленого 

порядку в армії. Така детальна регламентація життєдіяльності армії 

обумовлювалася тим, що призначення і саме існування її вимагала високого 

рівня визначеності й детального упорядкування військових відносин. Як 

зазначає львівський дослідник П.Ткачук: „… тільки чіткі злагоджені дії 

органів керівництва, всіх військовослужбовців, підрозділів і частин 

спроможні забезпечити успішне виконання завдань, які покладені на збройні 

сили” [312, с. 301]. 
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ДСВС став важливим осередком формування державності ЗУНР, що 

розробляв військове законодавство, яке було покликане слугувати надійним 

засобом охорони боєздатності УГА, військової дисципліни, встановлення 

порядку, регламентації виконання обов’язків військової служби, утвердження 

прав і законних інтересів військовослужбовців. Тому, формування правового 

поля будівництва збройних сил і розробляння нормативних актів вищої 

юридичної сили, що регулювали найважливіші відносини у військовій сфері 

персонально покладалось на Секретаріат Військових Справ [7, с. 62]. 

Важливим етапом забезпечення війська інформаційним, нормативно-

законодавчим матеріалом стало видання власного друкованого органу ДСВС 

– „Вістника Державного Секретаріату Військових Справ”. Перший випуск 

„Вістника” було опубліковано 1 грудня 1918 р. На преамбулі першої сторінки 

початкового номера „Вістника” зазначалося: „Вістник Державного 

Секретаріату Військових Справ” друкував „розпорядки, рішення, поучення, 

накази, вказівки Державного Секретаріяту військових справ і його відділів, 

щоби військові власти Західно-Української Народної Республіки були 

повідомленні про визначену роботу і могли її докладно виконати… 

Державний Секретаріат Військових Справ веде в імени Національної Ради 

улад Українського війська і видає зарядження, які мусять бути як найревніше 

і з повним розумінням доцільності приказів виконанні щоби осягнути 

визначену ціль” [200, с. 1].  

За півроку видання, у „Вістнику” було опубліковано шість десятків 

нормативно-правових актів (розпорядків). Більшість із них підписували 

Голови уряду К. Левицький і В. Голубович, Державні Секретарі Військових 

Справ. Деякі розпорядки підписував військовий міністр і міністри інших 
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зацікавлених відомств. Загалом опубліковані у „Вістнику” документи 

стосувалися військово-територіального адміністрування, мобілізаційних 

заходів (демобілізації, мобілізації, призову до війська і звільнення), 

військових кадрів, структурної реорганізації військ, матеріального 

забезпечення та соціального захисту особового складу, апарату військового 

управління, військового судівництва, жандармерії, озброєння і військової 

амуніції, підвищення військових знань, організації капеланської служби, 

інтендантської та медико-санітарної служби, кінного господарства і 

ветеринарної служби, охорони, вишколу та виховання [312, с. 67].  

Розглядаючи документальну базу ДСВС можна стверджувати, що вона 

створювалася таким чином, що підготовка і ведення поточних документів 

перекликаються із сучасними вимогами до складання і функціонування 

офіційних джерел. Таким чином, орієнтуючись на класифікаційні ознаки 

офіційних джерел, можливо з’ясувати важливість того чи іншого документа, 

побачити його відповідність загальній типологічній структурі. Важливими 

ознаками, за якими диференціюються всі офіційні видання на види, є цільове 

призначення, читацька адреса та характер інформації. Відповідно до цього, 

при виданні основних офіційних документів вище керівництво ДСВС 

намагалося дотримуватися критеріїв створення наказу чи розпорядження.  

Так, характерною ознакою початкового етапу військового будівництва 

було належне формування його правової основи. Важливим документом 

нормативно-інформативного значення, виданим ДСВС і затвердженим 

Українською Національною Радою, була військова присяга – урочиста 

обіцянка (присягання), яку дає кожен громадянин при його вступі до лав 

збройних сил держави. Прийнята у власному порядку військова присяга стає 
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для військовослужбовця законом, який підлягає неухильному 

виконанню [315, с. 12]. 

Воїни галичани присягали: „Присягаю торжествено всемогучому Богу 

– повинуватися вірно і слухняно ЗУНР, її верховній владі, її правительству, її 

армії, як також всім її керманичам і всему її начальству, їх поважати і 

захищати. Їх прикази та розпорядження у всякій службі виконувати, проти 

кожного ворога, хто-небудь ним був би і де тільки воля її верховної влади 

вимагатиме на водах на сушах, у воздусі, в день і в ночі, у боях у наступах, 

сутичках і всякого роду підприємствах, словом на кожнуму кроці, в кожнім 

случаю, не покидати, з ворогом ніколи в найменші порозуміння не входити, 

завжди так вестися, як цього воєнні закони вимагають та чесним воїнам 

личить, і в цей спосіб в честі жити й умирати. – Так нам, Боже, допоможи – 

Амінь” [365, арк. 6]. 

У листопаді 1918 р. в такій формі клятви присягали всі частини і 

підрозділи УГА. В цьому важливому ритуалі брали участь представники 

державних і громадських органів, духовенство і місцеве населення. 

Поряд із затвердженням важливого документа – тексту присяги на 

вірність Батьківщини 13 листопада 1918 р. на підставі постанови УНРади, 

Голова Державного Секретаріату К. Левицький і Державний Секретаріат 

Військових Справ видали низку розпоряджень щодо створення УГА. Так, 

розпорядком № 2 від 13 листопада 1918 р. зазначалось: „З днем оголошення 

сього розпорядку всі команди, військові уряди формації, заведення і.т.п. 

бувшої австро-угорської монархії, що знаходяться на території Західно-

Української Народної Республіки, і всі формації і.т.п., що рекрутувалися з 

території, що входять тепер в склад Західно-Української Народної 
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Республіки – демобілізуються. Їх майно движиме і недвижиме стає власністю 

Західно-Української Народної Республіки. Команданти тих формацій, 

начальники заведень і.т.п. – оскілько сього доси не зробили – передають 

протоколярно ціле майно, як движеме, так і недвижиме, інвентар як живий 

так і мертвий українським окружним командам” [349, арк. 2]. З наказу стає 

зрозуміло, що всі військові формування і формації колишньої Австро-

Угорської монархії, що на момент створення і проголошення ЗУНР 

перебували на території країни, підлягали демобілізації – їхнє майно та 

інвентар передавався окружним військовим командам. Одночасно 

Секретаріат Військових Справ ухвалив низку важливих розпоряджень щодо 

організації регулярної армії, що базувалася на територіальному принципі 

комплектування. Згідно з наказом Ч.3 територію республіки було поділено на 

три військові області і відділи, кожна з них ділилася на 4 військові округи (по 

5 – 8 повітів):  

I. Область Львів: 

1) округа Львів (повіти Львів, Сокаль, Жовква, Городок, Рудки); 

2) округа Перемишль (повіти Перемишль, Мостиська, Добромиль, 

частина повіту Березів, Сяник, Лесько); 

3) округа Рава Руська (повіти Рава Руська, Ярослав, Яворів, 

Чесанів); 

4) округа Самбір (повіти Самбір, Старий Самбір, Турка, Дрогобич). 

II. Область Станіславів: 

1) округа Станіславів (повіти Станіславів, Богородчани, Надвірна, 

Товмач, Городенка); 

2) округа Стрий (повіти Стрий, Жидачів, Сколе, Долина, Калуш); 
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3) округа Коломия (повіти Коломия, Печеніжин, Косів, Снятин); 

4) округа Чернівці (повіти Чернівці, Кіцмань, Заставна, Вашківці, 

Серет, Вижниця, Сторожинець);  

III. Область Тернопіль: 

1) округа Тернопіль (повіти Тернопіль, Збараж, Скалат, Теребовля); 

2) округа Золочів (повіти Золочів, Радехів, Кам’янка-Струмилова, 

Броди, Зборів); 

3) округа Чортків (повіти Чортків, Бучач, Гусятин, Борщів, 

Заліщики); 

4) округа Бережани (повіти Бережани, Бібрка, Перемишляни, 

Рогатин, Підгайці). 

Згідно з міністерським наказом створено 12 окружних і 59 повітових 

військових команд [79, арк. 7]. 

Відповідно до цього розпорядження у кожну військову команду 

призначались коменданти. Окружні команди підлягали безпосередньо 

Державному Секретареві Військових Справ. У сфері комплектування 

збройних сил Галичини вони відповідали за мобілізацію і формування 

бойових частин і підрозділів для фронту.  

Слід відзначити, що мобілізаційний план, який розробив ДСВС був 

обґрунтований і спирався на адміністративний поділ ЗУНР та мобілізаційні 

можливості Галичини. Так, в офіційній документації ДСВС в наказі № 6 про 

мобілізацію зауважувалось: „На основі постанови Української Національної 

Ради з дня 13 листопада 1918 р. заряджаю частичну мобілізацію всіх 

обов’язкових до військової служби горожан української народності Західно-

Української Народної Республіки” [248, с. 4]. З цього наказу оголошувалась 
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часткова мобілізація, згідно якої всі придатні до служби чоловіки з 

демобілізованої австро-угорської армії 1883 – 1903 років народження, а 

також всі, хто служив за контрактом віком до 50 років, підлягали мобілізації. 

Згідно постанови, вимагалось поставити на військовий облік усіх, хто за 

віком був придатний до служби у війську, переглянути справи народжених у 

1900 – 1901 рр., що мали звільнення від служби за станом здоров’я. 

Непридатними вважалися тільки ті особи, котрі не мали однієї кінцівки, сліпі 

на обидва ока, глухонімі та психічно хворі. Від військового обов’язку були 

звільнені лише учні середніх шкіл. Мобілізація стосувалася тільки українців, 

а не національних меншин [248, с. 4]. У процесі створення збройних сил 

Галичина мобілізувала до війська чоловіче населення віком від 18 до 35 

років. 

Аналіз нормативного акту дає змогу прояснити мобілізаційні 

можливості краю. Враховуючи те, що в Галичині на цей час було покликано 

2/3 загальної кількості оголошених до мобілізації людей, можна зробити 

висновок, що УГА повинна була налічувати приблизно 120 000 старшин і 

рядового складу. В свою чергу документ харчового відділу ДСВС інформує, 

що стільки військовослужбовців загалом нараховувала УГА в березні 

1919 р. [349, арк. 25]. Це означає, що проведена на теренах галицьких повітів 

мобілізація до лав української армії була успішною. 

Не менш важливою основою інформаційної діяльності „Вістника” 

ДСВС було подавання зразків бланків опису даних про призовників до 

війська. Для правильного ведення поточного діловодства окремих військових 

окружних команд, які займалися мобілізацією населення у першому числі 

часопису подавалась спеціальна форма заповнення особистих даних про 
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військовика. Згідно з цим списом першочергово вказувався порядковий 

номер за списком, який проставлявся у вертикальному положенні один за 

одним. По горизонталі зазначалося: „ім’я та прізвище призовника, рік, день і 

місце народження, приналежність, степінь здібностей, приділеність в 

окружній команді та замітки для додаткових відомостей” [248, с. 3].  

Серед загалу першочергових заходів, які були проведені ДСВС в справі 

будівництва збройних сил, варто виокремити такі, які були спрямовані на 

мобілізацію населення Галичини у справі зміцнення обороноздатності 

держави. З огляду на це, подальші постанови і розпорядження ДСВС 

торкалися проблем формування різних тактичних одиниць. Оскільки військо 

ЗУНР вимагало призову не тільки піхоти, окремо створювалися загони 

артилеристів, саперів, телеграфістів, залізничників, які відправлялися у 

райони формувань спеціальних підрозділів, тобто Секретаріат почав 

створювати різні роди зброї [82]. Так з листопада 1918 по липень 1919 рр. 

окружні військові команди підготовили і відправили на фронт 49 гарматних 

батарей. Тому влітку 1919 р. УГА мала вже артилерію у 7 тисяч бійців і 187 

гармат [169, с. 180]. Відповідно до розпорядження ДСВС була створена 

авіація УГА. Так, чітким наказом вищого військового командування, від 

1 грудня 1918 р. створювався окремий летунський відділ, у самому документі 

зазначалось: „Комендантом летунського відділу і референтом літунства при 

Державному Секретаріаті Військових Справ іменую пор. УСС Петра Франка. 

Летунський відділ підлягає безпосередньо ДСВС. Летища враз зі всіми 

забудованнями і урядженнями попередньої летунської сотні в Краснім 

переходить на виключний ужиток летунського відділу” [247, с. 2]. Важливим 

додатком до цього розпорядження було подання зразку формуляру, в якому 
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мали вказуватися дані про офіцерів українців австрійської авіації, які мали 

перейти на військову службу ЗУНР. За цією формою поряд із загальною 

інформацією про військовика (прізвище, ім’я, по батькові) зазначалось його 

військове звання в австрійській армії, місце і дата народження, народність, 

час вступу до австрійської армії, освіта, дата вступу до української армії, 

місце пропонованої служби і.т.д. Зразки складання загального реєстру 

військових чи офіцерських кадрів для поточного військового діловодства, які 

подавалися як додатки у „Вістнику”, мало вагоме значення, оскільки тим 

самим відбувалося формування загальної системи реєстрації даних про 

військовослужбовців УГА.  

Хоча авіація УГА була невеликою – одночасно в її складі оперувало 

максимум два десятка літаків, її бойова діяльність була суттєвою підтримкою 

діям наземних військ. Найвищої чисельності авіація УГА досягла в квітні-

травні 1919 р., коли в її складі нараховувалось три авіаційні і одна повітряно 

плавна сотня та до 20 боєздатних літаків [338, с. 34]. 

Розпорядження і накази, які видавалися вищим військовим органом у 

формуванні різних тактичних одиниць головним чином були спрямовані до 

народу і військовослужбовців з першочерговою агітаційною метою – 

залучення до служби в підрозділах різних родів зброї фахових старшин 

колишньої австрійської армії та добровольців. Тому оголошена мобілізація в 

цілому була з розумінням зустрінута населенням краю. Але траплялися 

випадки ухилення від призову. Так, окремою постановою ДСВС звертався до 

місцевих комісарів з вимогою: „Тих людей які ще вдома, негайно висилати 

до місцевої команди, подати звіти про тих, які залишилися. Подати кількість 

річників, які вже прибули. Кожен мусить мати з собою їди на дві доби і одяг, 
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звернути увагу, аби не прибули без нічого” [351, арк. 4]. Контингент 

мобілізованих не завжди відповідав вимогам до військовослужбовця армії 

Галичини. Так, Державний Повітовий Комісар писав: „Доношу, що елемент 

вирнувший з війни, є найбільш здеморалізований, фізично слабкий і 

винищений, а у зорганізовані громади мого повіту являються найбільш 

деструктивним ... не знаю який буде вислід розказів 

мобілізації” [350, арк. 26].  

Наполеглива робота ДСВС з мобілізації до УГА дала свої результати. 

Підтвердженням цього факту є дані наказу про харчовий стан українських 

військ у Львові, який станом на 21 листопада 1918 р. числив 161 старшин, і 

4 678 осіб. До бойового складу входило 120 старшин і 3 185 

рядових [271, с. 12]. 

Варто зазначити, що хоча у короткий проміжок часу після 

проголошення ЗУНР у сфері оборони було прийнято декілька важливих 

нормативно-правових актів, на початкових стадіях існування УГА, її 

організація носила дещо стихійний характер [304, с. 34]. 

Після поразки УГА у битві за Львів Рада Державних Секретарів (так 

почав називатися Державний Секретаріат) вирішила об’єднатися з УНР, щоб 

таким чином здійснити віковічне прагнення українського народу до 

національно-державної єдності й згуртувати сили проти польської експансії 

на українські землі.  

У зв’язку з розширенням масштабів війни Державний Секретаріат ще 

на початку грудня ухвалив проведення другої мобілізації. Слід наголосити, 

ДСВС постійно удосконалював вимоги до призовного контингенту і 
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комплектування війська, розробляв нормативно-правову базу призову і 

звільнення з лав Збройних сил [312, с. 305].  

Проблему добору командних кадрів ДСВС вирішив наказами від 4 і 

24 грудня 1918 р., згідно з якими Окружні Команди повинні були подавати 

персональні списки всіх колишніх офіцерів австрійської армії, особливо 

командного складу артилерії із зазначенням посад, які офіцери займали 

раніше і спеціальної військової освіти, а потім пропонувалося призвати їх до 

війська [85, с. 4]. Доцільно зазначити, що ДСВС також ретельно розробляв 

нормативні документи щодо комплектування армії офіцерськими кадрами 

шляхом удосконалення вимог добору командного складу УГА. Згідно 

наведеного документу, офіцерами в УГА призначалися старшини українці 

колишньої австро-угорської армії за наявності відповідної військової освіти і 

бойового досвіду. Кандидати на офіцерські посади, відповідно до наказу 

ДСВС, подавали відповідні документи, а за їх відсутності (втрати) потрібно 

було представити свідків, покази яких перевірялися окружним комендантом. 

Якщо кандидат на офіцерську посаду не мав військової освіти, то для 

присвоєння йому звання офіцера він повинен був мати, щонайменше, 

загальну середню освіту, практичний досвід служби в армії і обов’язково 

пройти навчання на скорочених офіцерських курсах [351, арк. 3].  

Складна ситуація ЗУНР у процесі бойових дій стимулювала ДСВС 

активніше провадити роботу з видання спеціальних наказів призову та 

звільнення від служби. Так, 28 грудня 1918 р. ДСВС регламентував окремим 

положенням про тимчасове і постійне звільнення від мобілізації. Згідно з 

цією постановою, як виняток, дозволялося звільняти від призову у випадках, 

коли через військову службу надмірно погіршувався економічний стан 
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призовника або його родини, а також, коли громада вимагала залишити 

мобілізованого на його громадській посаді. Повітові комісари повинні були 

перевіряти правдивість обставин і доповідати про своє рішення у вищі 

військові інстанції. Одночасне рішення про звільнення від військової служби 

рядового складу ухвалювала ОВК, а для старшин – ДСВС [238, с. 6]. 10 січня 

1919 р. ДСВС повідомив ОВК про те, що всі рішення австро-угорських 

призовних комісій щодо фізичних кондицій до військової служби на підставі 

стану здоров’я втратили силу в українській армії як для рядового складу, так 

і для старшин. Всі непридатні до військової служби за станом здоров’я 

підлягали перевірці [238, с. 6]. 18 січня 1919 р. ДСВС постановив, що ОВК 

мають право звільняти від військової служби лише у тих випадках, коли 

призовник дійсно виконує важливі справи у громадському житті й має 

військове звання до підхорунжого. Право звільняти від чинної військової 

служби осіб, що мають військове звання вище підхорунжого, належало 

тільки Секретаріатові Військових Справ. У документі також вказувалося, що 

практику звільнення від військової служби буде взагалі припинено [238, с. 6]. 

Погіршення ситуації на українсько-польському фронті змусило вище 

військове керівництво 2 лютого 1919 р. на підставі рішення Ради Державних 

Секретарів видати розпорядження про перегляд призову до війська всіх 

українців 1883 – 1900 років народження, котрі за будь-яких причин були 

раніше звільнені від військової служби. Призову підлягали навіть учні 

середніх шкіл до 1901 р. н. [238, с. 5]. 

Треба зазначити, що військово-політичне керівництво ЗУНР і його 

військовий орган ДСВС у скрутні для держави часи нікого з національних 

меншин не примушували йти в армію. Але, водночас, був розроблений 
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механізм залучення у військо не українців на підставі альтернативної 

служби, тобто без зброї в руках [238, с. 5]. 

У процесі формування Збройних сил ЗУНР вище військове керівництво 

добре розуміло всю специфіку та малу ефективність ведення боротьби за 

державу старими стратегічними планами, в яких поряд із тактичними 

військовими прорахунками прослідковувалися і певні прогалини щодо 

організації структур інформаційного забезпечення. З середини січня 1919 р. 

почалася реорганізація УГА. Відповідно до плану начальника Генерального 

штабу полковника Є. Мишковського ДСВС розробив нову штатно-

організаційну структуру частин, підрозділів та інформаційних служб. Згідно 

стратегічного плану, основною оперативно-тактичною одиницею збройних 

сил стала піхотна бригада, підсилена артилерією, кавалерією, технічними 

родами військ з кількістю військовослужбовців у межах 6-8 тисяч. Бригада 

мала 3-4 курені або два полки піхоти і гарматний полк. Кожний курінь у 

своєму складі мав три піхотних і одну кулеметну сотні, загалом 1280 

старшин і стрільців. Чотири бригади складали стрілецький корпус – найвище 

оперативне об’єднання УГА. Корпус міг діяти самостійно та вирішувати 

окремі стратегічні завдання на важливих відтінках фронту [169, с. 114–119]. 

Така організаційна структура відповідала вимогам оборонно-маневреної 

війни. Вона довела свою життєздатність, тому затрималась в організації УГА 

майже до кінця її існування.  

У ході реорганізації діючої армії були також удосконалені самі 

структури ДСВС, НК і ОВК, які безпосередньо відповідали за інформаційне 

забезпечення армії. Крім бойового складу УГА у підпорядкуванні ДСВС 

були допоміжні військові формування, які охороняли та обороняли органи 
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управління, забезпечували порядок у фронтовій смузі, здійснювали тилове 

забезпечення [84, с. 47]. 

Відповідно до нової структурної організації ДСВС через призму 

наказів, постанов та розпоряджень здійснював пряме документно-правове 

керівництво службами тилового забезпечення. Так, з початком утворення 

власних збройних сил – політичне керівництво ЗУНР багато уваги приділяло 

медичному забезпеченню УГА. 13 листопада 1918 р. ДСВС видав накази 

ОВК про взяття на облік всіх медичних закладів, шпиталів, аптек, 

дезінфекційних відділів з метою відновлення їх роботи. „Списки всіх 

медичних закладів, які розташовувались на території військового округу, 

належало негайно подати до Секретаріату” [197, с. 3], разом з тим було 

наказано, що до лікарської служби слід, передовсім, залучати українців, а 

якщо їх бракує – дозволялось брати до медслужби євреїв „за їх згодою і 

домовленістю про винагороду” [197, с. 3]. Аналізуючи розпорядження, 

видане вищим військовим органом, потрібно зауважити, що воно 

першочергово регламентувало форму прийому працівників медичної служби, 

юридично узаконювало діяльність і формування медико-санітарних установ 

під час війни.  

Серед постанов ДСВС, які регламентували роботу медичної служби, 

також варто визначити наказ ОВК про надання списків всіх придатних до 

військової служби лікарів (у тому числі і чужинців, які погодились служити в 

українській армії), фельдшерів (їх називали медиками) та аптекарів. Крім 

того, вимагалося подати списки всіх військових шпиталів та інших 

лікувальних закладів [195, с. 4]. 
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Брак лікарів у війську змусив ДСВС 20 грудня 1918 р. оголосити 

мобілізацію всіх медиків Галичини, навіть не українців [198, с. 4] 

Незважаючи на всі зусилля військового керівництва, на початок 1919 р. в 

УГА налічувалися незначні сили медичної служби: у фронтових частинах 

працювало лише 24 лікарі і 38 фельдшерів, у розпорядженні яких перебувало 

5 шпиталів на 529 ліжок, 3 санітарні поїзди і 2 перекладні лазні. Окрім того, в 

тилу працювали 97 лікарів і 37 фельдшерів, функціонувало 28 шпиталів на 5–

6 тис. ліжок і 18 аптек [304, с. 129]. Контрольність функціонування медичної 

служби у війську та постійна робота із матеріального забезпечення шпиталів 

ДСВС добре прослідковується у нормативних документах. Шляхом видання 

ряду розпоряджень та постанов вище військове керівництво намагалося 

покращити загальний стан медичної допомоги військовослужбовцям. 

Важливим елементом інформаційного забезпечення УГА було те, що 

практично всі накази, які видавалися відділами ДСВС, були відображені на 

сторінках офіційного друкованого органу „Вістнику Державного 

Секретаріату Військових Справ”. Така публічність інформації 

аргументується самою специфікою цілої системи інформаційного 

забезпечення УГА, метою якої було донести до відома особового складу 

війська повідомлення про найважливіші кроки вищого військового 

командування в справі будівництва та функціонування армії. 

У цілому військове будівництво ЗУНР ДСВС здійснював, 

дотримуючись його основних організаційних принципів, врегульованих 

відповідними розпорядженнями, наказами, статутами. До таких принципів 

належали:  
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 поєднання єдиноначальності і колегіального розроблення найбільш 

важливих рішень; 

 дотримання військової дисципліни; 

 підготовка командних кадрів і вишкіл війська; 

 виховання військовослужбовців на патріотичних і бойових 

традиціях [352, арк. 3]  

Так, щодо дотримання принципу поєднання єдиноначальності та 

колегіального розроблення найбільш важливих рішень, то він найяскравіше 

проявлявся в співпраці ДСВС з Начальною Командою і узгоджував свої 

рішення з Державним Секретаріатом (Радою Державних Секретарів). 

Найбільш повно цей принцип віддзеркалювався у функціонуванні Начальної 

Команди УГА. Начальна Команда була вищим органом керівництва 

збройних сил і безпосередньо керувала бойовими діями армії протягом 

війни [308, с. 207]. 

Відповідно до своїх завдань вона мала величезну організаційну 

структуру, яка постійно вдосконалювалась. За доби Листопадового зриву, 

коли вище військове командування УГА називалось „Українська Генеральна 

Команда”, – головнокомандувач найменувався Наказним отаманом, згодом 

Начальним комендантом. Його помічник (шеф Генерального штабу) – 

Начальник булави. Головнокомандувач зі своїми помічниками очолював 

Начальну Команду [169, с. 134]. Він був підзвітний перед відділом УНРади, 

який його призначив і відкликав. Коли Головнокомандувачем став генерал 

М. Омелянович-Павленко, Начальна команда була поділена на дві частини: 

оперативне управління, що безпосередньо планувало бойові дії і керувало 
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ними, а також матеріально-технічне управління, яке займалося матеріально-

технічним забезпеченням [271, с. 10]. 

Принцип дотримання військової дисципліни реалізовувався шляхом 

заохочення і покарання, а також поєднання вишколу та виховання. Військове 

керівництво УГА не безпідставно вважало, що без високої військової 

дисципліни особового складу неможливі успіхи у перемозі над ворогом. 

Звертаючись до українського війська 4 січня 1919 р., Державний 

Секретар Військових Справ в особі полковника Д. Вітовського закликав 

особовий склад зміцнювати боєздатність армії дотриманням дисципліни: 

„Побіду рішає ослух, порядок і сповнення приказу, тих хто кермує ділом! 

Кожен з вас, на яким-небуть місці поставлено тебе, мусиш підчинятися 

дисципліні.... Не за цяря воюєш ти, а за своє добро, за свою правду, за свою 

державу!” [104, с. 4]  

Відсутність статутів українського війська змусило ДСВС на 

початковому етапі утворення армії Галичини віддавати розпорядження, за 

якими оголошувалися чинними статути австро-угорських збройних сил 

(щоправда з деякими змінами у бік демократизації). В розпорядженні 

підкреслювалося, що командири не повинні копіювати колишні австрійські 

статути, а також перевищувати свої повноваження і дисциплінарні права. 

Особливий пункт розпорядження категорично забороняв побиття 

військовослужбовців [60, с. 17]. Крім того, широко використовувалися, 

видані Бойовою Управою УСС у Відні 1915 р., статути Українських Січових 

Стрільців – „Правильник піхотинців”, „Правильник сотника” і „Правильник 

четаря”. Наприкінці 1918 р., ДСВС розробив і впровадив у військо „Приказ 

до впорядку піхоти ЗУНР” [243, с.3]. Після об’єднання УГА із Збройними 
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силами УНР військо Галичини почало користуватися статутами, 

опрацьованими Генеральним штабом армії УНР: дисциплінарним, 

внутрішньої служби, військовим карним, муштровим для піхоти, кінноти та 

артилерії [204, с. 80]. 

Підвищенню дисципліни всіляко сприяли командири всіх ступенів. 

Так, командант Коломийської військової округи сотник Ф. Приймак у час 

формування перших загонів українського війська, у своєму наказі від 

8 листопада 1918 р. наголошував: „Порядок і дисципліна в армії безоглядний 

послух своїм начальникам були завсігди і всюди запорукою успішності 

наміченої військової операції” [204, с. 101]. 

Виконуючи обов’язки Державного Секретаря Військових Справ 

П. Бубела, звертаючись до командирів, підкреслював: „Старшини і 

підстаршини мусять всюди дбати добрий примір. Остра військова карність і 

порядок у кожній справі під час виходу до вправ, праці і повороту, а також 

приписана віддача честі старшині – є мірилом внутрішньої вартості війська і 

поодинокого вояка. При вишколі мусить муштра йти в руку з вихованням. 

При кожній нагоді, особливо при видачі приказів треба її лучити з 

собою” [111, с. 5].  

Організаційний принцип військового будівництва передбачав фахову 

підготовку, освіченість і досвід командирів усіх ланок. Саме на цьому 

будувалася кадрова політика ДСВС і НК УГА і розроблялася нормативна 

база з підготовки командного складу збройних сил Галичини [352, арк. 9–10]. 

Відчутний брак командних кадрів армії ЗУНР вдалося ліквідувати 

шляхом запрошення на службу добровольців, що регламентував ДСВС 

своїми наказами і розпорядженнями. Але відсутність старшини в ланці сотня, 
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чета вимагала розробки і створення власної системи підготовки командних 

кадрів. Крім того, до лав армії прибували новобранці, які до того не тримали 

зброї в руках і не володіли навичками поведінки в бойових 

обставинах [304, с. 67]. 

Зменшення кількості Повітових Військових Команд внаслідок бойових 

дій та окупації деяких регіонів Галичини призвело до обмеження 

мобілізаційних резервів. У цих обставинах ДСВС у грудні 1918 р. взяв на 

себе безпосереднє керівництво ОВК, на які поряд із іншими завданнями було 

покладено вишкіл новобранців, підготовка старшинських і підстаршинських 

кадрів у відповідних навчальних структурах. Тому, до складу ОВК входили: 

Кіш – запасний курінь піхоти, який вишколював протягом кількох тижнів 

стрільців, Кіш запасного гарматного полку (готував відповідно гарматників) і 

вишкіл. ДСВС постійно піклувався про ОВК, укомплектував їх найбільш 

здібними старшинами, а також матеріально їх забезпечував [352, арк. 8]. Ця 

позиція ДСВС яскраво прослідковується в офіційній документації вищого 

військового командування.  

Відповідно до наказу ДСВС ОВК з листопада 1918 р. почали 

організовувати старшинські школи для вишколу кандидатів на старшин 

піхоти та артилерії. Було відкрито три старшинські школи у Золочеві, 

Коломиї та Самборі. Їх було організовано за зразком колишніх австрійських 

офіцерських шкіл [169, с. 140].  

Командування УГА на всіх етапах військового будівництва особливу 

увагу приділяла формуванню та підвищенню в особового складу 

національної свідомості, почуття патріотизму і високих морально-бойових 

якостей [350, арк. 9]. Сучасні дослідники констатують, що загальними 
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принципами виховної роботи в УГА були: ідейна спрямованість, формування 

національної свідомості, виховання вояків на засадах патріотизму, вірності 

ЗУНР, українському народові, військовій присязі; єдність військового 

вишколу і виховання; досягненнях національної культури і мистецтва та 

виховання на героїчному минулому українського народу [140, с. 33]  

Особливу роль у вихованні особового складу відігравало духовенство 

УГА, адже на всіх етапах історії українського народу церква сприяла 

забезпеченню національної свідомості та об’єднанню народу навколо ідеї 

соборності України. Церква разом із світськими інституціями сприяла 

збереженню національної самобутності українців, виступаючи в Галичині 

інтегруючою силою. „Від виховної сили церкви в якомусь краю чи народові, 

від напруженої виховної праці духовенства, – зазначав митрополит Андрей 

Шептицький, – у великій мірі залежить могутність Батьківщини” [210, с. 79]. 

Греко-католицьке духовенство брало активну участь в будівництві нової 

незалежної ЗУНР і проявило себе надійною цементуючою силою 

суспільства. Ряд видатних діячів церкви увійшли до складу вищого 

законодавчого органу республіки, УНРади [218, с. 137]. 

Творці органів військового будівництва збройних сил Галичини 

передбачали активну роль церкви в процесі військового будівництва. Тому з 

початком існування ДСВС у його складі функціонував відділ духівництва, в 

ОВК – духовна референтура, а згодом у складі НК УГА – відділ 

духівництва [285, с. 126]  

Напередодні реформування УГА ДСВС вирішив юридично оформити 

місце духівництва в УГА і видав декілька джерел права – нормативно-

юридичних актів, які мали обов’язкову для виконання юридичну силу, тому 
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що походили від компетентних органів влади – вищого і центрального 

військового керівництва і були засновані на нормах права. За зразок було 

взято організацію духівництва в австрійській армії [169, с. 172]. Наказами 

Секретаріату була визначена організація служби і компетенція військових 

духівників.  

1 січня 1919 р. ДСВС заснував вищий духовний орган польового 

духівництва в УГА під назвою Зарядче Преподобництво ДСВС. Одночасно 

орган польового преподобництва був заснований при НК УГА. З цього часу 

всі духівники українського війська підпорядковувались Зарядчому 

Преподобництву і його преподобнику. Так, йому безпосередньо підлягали 

Преподобництво НК УГА, служби польового духівництва ОВК та їх 

навчальних структур, шпиталів, бригад і бойових груп. Преподобництво 

ДСВС керувало діяльністю духівників, вирішувало питання прийому на 

службу, звільнення, переведення на інше місце служби, надання відпусток, 

присвоєння звань [169, с. 126]. 

11 лютого 1919 р. Преподобництво ДСВС, посилаючись на 

розпорядження Секретаріату, видало наказ про повернення конфіскованих 

при роззброєнні австрійської армії церковних атрибутів та культових споруд 

у розпорядження Зарядчого Преподобництва [169, с. 126]. Подальші накази і 

розпорядження Преподобництва визначали обов’язки і компетенцію всіх 

польових духівників. 

Розпорядженням Секретаріату Військових Справ від 22 квітня 1919 р. 

для польових духівників було впроваджено однострій. А рада Державних 

Секретарів одночасно впровадила два ступеня наймення духівництва: 
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преподобника та „польового духівника”, які мали права старшин (сотник-

отаман) [304, с. 117]. 

Духівники УГА крім звичайного кола обов’язків були зобов’язані вести 

облік полеглих стрільців і старшин, а також могил поховання загиблих, 

організовувати стрілецькі цвинтарі. Польові духівники не обмежувалися 

чисто релігійними справами, а й активно брали участь у всіх сферах 

військової служби і побуту, дбали про матеріальне забезпечення стрільців, 

організацію подарунків і харчування військовослужбовців під час релігійних 

свят. Їх душпастирські заходи, богослужіння, особливо у фронтових умовах, 

сприяли велике враження на особовий склад УГА і викликали піднесення 

патріотичних почуттів. Всього в УГА відслужило майже сотня духівників, 

кожен третій з них загинув у час бойових дій [335, с. 125]. Начальний 

духівник УГА о. Василь Лаба підкреслював: „Польові духовники УГА не 

тільки що виконували свою душпастирську службу, але теж впоювали 

бойового Духа в стрілецтво. Стовпень Полевих духівників в Жалібній книзі 

полеглих УГА найкраще говорить, з якою посвятою вони служили святій 

правді здобуття волі і самостійності Батьківщині” [210, с. 72–73]. 

У процесі утворення власної армії військово-політичне керівництво 

ЗУНР дотримувалося соціально-політичних принципів військового 

будівництва: забезпечення державного соціально-економічного та соціально-

правового захисту громадян, які перебувають на військовій службі, а також 

членів їх сімей. Державна влада прагнула створити належні умови для 

кожної людини, побудувати справді демократичну і соціальну державу.  

Грошове забезпечення військовослужбовців УГА визначалося 

відповідно до посади, військового звання, тривалості перебування у війську 
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та умов служби. Воно складалося із укладів грошового утримання, 

додаткових видів грошового забезпечення. До ставок грошового утримання 

належали посадові уклади і виплати за військові звання. Додаткові види 

грошового забезпечення передбачали надбавки, доплати, одноразові 

винагороди, матеріальні допомоги. Нормативно-правовими актами ДСВС 

регламентувалися й особливості та правила (складові частини) окладів 

грошового утримання вояків УГА [353, арк. 8]. 

Так, відповідно до розпорядження ДСВС, рядовий склад отримував не 

щомісячну платню, а щоденну винагороду у відповідності з військовим 

званням. А в залежності від участі в бойових діях, рядовий склад отримав 

бойову або польову загальну доплату до щоденної винагороди. Бойову 

доплату отримували тільки ті бійці, підрозділи яких згідно рішення НК УГА 

брали участь у бойових діях. Польову доплату отримували рядові тилових 

частин діючої армії, коли вони не брали безпосередньої участі у бойових 

діях. Тилові частини і підрозділи запілля отримували загальну доплату 

відповідно: 2 крони, 1 крону 50 сотиків, 1 крону. У старшого стрільця була 

щоденна винагорода у розмірі 1 крона 20 сотиків і доплати – 2 крони, 1 крона 

80 сотиків, 1 крона 20 сотиків. У вістуна, десятника, старшого десятника, 

булавного старшого десятника норми щоденних винагород і доплат були 

значно вищі. Наприклад, старший булавний десятник отримував щоденні 

виплати у розмірі 3 крони [88, с. 4].  

Для офіцерів передбачалися щомісячні виплати: хорунжому – 230 крон, 

четарю – 280, поручнику – 340, сотнику – 400, отаману – 450, осавулу – 550, 

полковнику – 750 крон [88, с. 4]. 
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Розпорядженням ДСВС від 31 січня 1919 р. старшинам УГА, які 

поверталися з польського полону, після проведення реабілітаційного 

розгляду комісією з беззастережним виправданням полонених, була 

встановлена відповідно до посад військових звань державна платня і 

одноразова допомога в розмірі 300 крон в якості відшкодування за втрачені 

речі і кошти. Стрільці і підстаршини отримували гроші за той час, коли вони 

не отримували харчів, доплату за участь у бойових діях і одноразове 

відшкодування в розмірі 100 крон [88, с. 2]. Розпорядженням ДСВС від 

14 травня 1919 р. українські бранці, які поверталися з румунського або 

російського полону зрівнювалися в правах і пільгах до прибулих з 

польського. 

15 лютого 1919 р. було оприлюднено розпорядження ДСВС про 

заробітну плату і пільги медичним сестрам. Медсестрам, які працювали при 

хворих у шпиталях української армії, встановлювалася заробітна плата в 

розмірі 160 крон щомісячно, а якщо вони працювали в епідемічних 

шпиталях, їм виплачували, як додаток, на 40 крон більше. Крім того, 

медичним працівникам цієї ланки компенсувалися витрати на службові 

поїздки залізницею у зв’язку з переведенням до іншого місця праці і при 

звільнені коштів на подорож залізницею у вагоні другого класу та харчуванні 

у подвійному розмірі [197, с. 3].  

Згідно з розпорядженням ДСВС від 17 лютого 1919 р. „Належності 

поштовців і телеграфістів” була встановлена основна та додаткова заробітна 

плата працівникам відділень зв’язку та телеграфу. Військовозобов’язаним 

працівникам, які мали військове звання, виплачувалася платня відповідно до 
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їхнього рангу. Вище зазначені особи отримували протягом служби плату за 

рахунок військового бюджету [364, арк.7–8].  

Починаючи з квітня 1919 р. працівники технічних майстерень в 

залежності від класності, яку визначав начальник майстерні, отримували 

заробітну плату від 20 до 80 гривень щоденно і додаткову винагороду від 4 

до 14 гривень за кожний робочий день [304, с. 167]  

Органи державної влади ЗУНР свою діяльність у військовій сфері 

спрямовували не тільки на задоволення матеріальних потреб, але й духовних 

потреб військовослужбовців, а також на реалізацію заходів щодо покращення 

відповідного соціального самопочуття військових людей, стимулювання 

зацікавленості громадян у військовій службі, створення таких умов 

армійського чину, які сприяють якісному виконанню службових обов’язків, 

посилення престижу обраної військової професії, а відтак – викликали б 

глибоку повагу суспільства до вояків УГА. 

Виникла потреба військового керівництва подбати про освітній рівень 

військовослужбовців. Під час першої мобілізації до українського війська від 

обов’язків військової служби була звільнена студентська молодь. Але 

внаслідок гострої нестачі вояків УГА змушена була призвати молодих людей 

в лави збройних сил, навіть тих, хто не закінчив повний курс навчання. Тому, 

24 січня 1919 р. ДСВС оприлюднив розпорядження, погоджене з Державним 

Секретаріатом Освіти. А саме: жовніри-учні, середніх шкіл 1897 – 1901 р.н. 

мають можливість продовжити навчання в класах, які вони залишили до 

військової служби і отримати повну середню освіту за умови, якщо 

перебували на військовій службі більше року і закінчили спеціальні 

середньо-освітні курси [304, с. 168] 
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Згідно з розпорядженням були організовані 6-тижневі курси для 

жовнірів-учнів старших класів у Станіславові і 10-тижневі для всіх інших 

класів у Коломиї. Учні, які через військову службу втратили два або більше 

років навчання, мали право після річних іспитів в початкових класах 

отримувати знання у старших класах. Бажаючим надавалась спеціальна 

відпустка. 

З метою поглиблення почуття військового обов’язку і національної 

свідомості вояків УГА розпорядженням Військового Секретаріату від 

28 квітня 1919 р. у вишколах ОВК запроваджувалася широка просвітницька 

робота серед навчального контингенту. У запасних куренях були обладнані 

кімнати-читальні, в яких досвідчені старшини і місцева інтелігенція 

провадила бесіди з новобранцями. Тут же надавалася можливість почитати 

газети і книжки. Головна увага в просвітницькій роботі приділялася науково-

популярним доповідям і бесідам. Всі витрати ОВК на просвітницьку роботу 

брав на себе ДСВС [253, с. 6]. 

Практика будь-якого війська свідчить, що звання військового 

службовця залишається важливою умовою компетентної організації 

проходження військової служби особовим складом, логічного розміщення 

кадрів, їх матеріального становища. Важливу роль в цьому напрямку 

відігравав персональний відділ ДСВС під проводом молодого, але 

досвідченого фронтовика, сотника Василя Панчака. Він займався відбором 

старшин та підстаршин, розробив систему проходження служби старшинами, 

готував накази про підвищення їх у рангах. Зокрема, за період війни відділ 

підготовив щонайменше 11 наказів, якими здійснено 3500 підвищень у 

званнях [169, с. 165]. Інформація про підвищення військових у рангах 
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регулярно публікувалася у „Вістнику”. Так, дотримуючись рангово-посадової 

системи австрійської армії поряд із запровадженням нових військових звань, 

Держсекретаріат запровадив схвалені Національною Радою такі військові 

звання: стрілець, старший стрілець, вістун, десятник, булавний старший 

десятник, бунчужний, підхорунжий, хорунжий, чотар, поручник, сотник, 

отаман, підполковник, полковник, генерал-четар, генерал-поручник, генерал-

сотник 169, с. 187.  

Для старшинського кола було встановлено певний термін служби у 

званні. Так, згідно законопроектного рішення ДСВС, який знайшов 

відображення в інформативній постанові до українського війська, 

визначалися терміни несення військової служби. Зокрема, під час війни 

термін служби у званні хорунжого становив 6 місяців; чотаря – півтора року, 

поручника – два, сотника – три роки, отамана, підполковника – один рік. В 

постанові особливий наголос робився на тому, що за особливі заслуги в бою 

наступне військове звання надавалося достроково [248, с. 4]. Згідно з 

положенням, розробленим ДСВС, право присвоювати молодші старшинські 

звання хорунжого і чотаря надавалося ОВК. Наступні військові звання 

присвоював уже ДСВС. Усі офіцерські номінації остаточно УНРада на 

пропозицію ДСВС [248, с. 4]  

Для того, щоб упорядкувати процес присвоєння старшинських звань і 

не допустити самозванства, у січні 1919 р. ДСВС оприлюднив 

розпорядження, згідно з яким регулярно (раз у три місяці), у „Вістнику 

ДСВС”публікувався „Спис іменувань у війську” [292, с. 3]. В списках чітко 

вказувалося прізвище, ім’я та попередній ранг військовослужбовця, рід 

військ, формацій, в якому військовик несе службу, а навпроти через лінійку 
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вказувалось, до якого військового звання цю особу представлено. Такий 

спосіб оприлюднення інформації, щодо підвищення у званні військових УГА 

характеризує повну прозорість в цьому напрямку роботи ДСВС. 

Брак старшин змусив військове керівництво присвоювати старшинські 

звання (у вигляді винятку) особам, які раніше не закінчили офіцерської 

школи, але мали щонайменше середню освіту, практичний військовий досвід 

і обов’язково закінчували старшинську школу [292, с. 3]. 

Особи, які перебували на військовій службі, залишалися символом 

мужності і завжди користувалися повагою громадян. Коли в регулярних 

арміях з’явився однострій, він не тільки сприяв виконанню службових 

обов’язків, а й зовнішньо відрізняв вояків від цивільних громадян. 

Вважається, що форма одягу і військові відзнаки у збройних силах 

дисциплінують особовий склад, суттєво підвищують його моральний і 

бойовий дух, посилюють національну свідомість, забезпечують 

спадкоємність поколінь, дають опору громадянські й гідності воїна.  

Військово-політичне керівництво ЗУНР приділяло велику увагу 

зацікавленості громадян у військовій службі. Воно прагнуло забезпечити 

належний матеріально-побутовий і культурний рівень вояка УГА. Однією із 

сторін цієї діяльності була розробка і впровадження військової форми одягу – 

однострої УГА. Така позиція військового командування добре 

прослідковується у світлі наказів і розпоряджень ДСВС, які були виданні не 

лише з метою затвердження нормативних актів, а перш за все, для 

інформування і роз’яснення українському вояцтву та населенню краю 

розпізнавальних елементів військового однострою УГА. 
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Так розпорядженням ДСВС від 22 квітня 1919 р. було введено єдину 

форму для українського війська („зеленаво-землистого кольору”), відзнаки за 

родом військ, старшинські відзнаки тощо. За цим розпорядженням 

встановлювалось, що зразком однострою була форма австрійської армії. В 

самому наказі чітко зазначалося, що мундир мав бути короткий із стоячо-

відкладним коміром, на ньому зубчасті петлиці за кольором зброї. У старшин 

петлиці були обведені золотим широким шнурком, у булавних старшин – 

такі ж петлиці на золотій підкладці. Відзнаки військових звань були нашиті 

на рукавах, на суконній підкладці кольору роду зброї: у підстаршин це були 

срібні стрічки 6 мм завширшки і 12 мм довжиною, у старших стрільців – 

одна стрічка, у вістуна – дві, у десятника – три, у старшого десятника – 

срібна стрічка 14 мм завширшки, у булавного – одна стрічка 14 мм і друга під 

нею 6 мм завширшки; бунчужний мав під широкою стрічкою дві вузькі. 

Молодші старшини мали на рукаві золоту плетену 6 мм стрічку з розеткою 

на кінці: четар – одну, поручник – дві, сотник – три таких золотих плетева; 

булавні старшини 14 мм плетева завширшки: отаман – одне, підполковник – 

два, полковник – три; генерали – 30 мм стьожечки, які закінчувалися 

булавами: генерал-четар – одну, генерал – поручник під широкою 

стьожечкою одну вузьку, генерал – сотник – дві вузькі стьожечки обабіч 

широкої стрічки. Підстаршини, від вістуна і вище, носили на багнетах жовто-

блакитні, старшини – золото – блакитні підвіски [154, с.  109]. 

Піхотинці носили обмотки з черевиками, вершники і артилеристи 

ходили в чоботах. Плащ був австрійського крою, короткий з петлицями на 

комірі і відзнаками старшинства на рукаві. Шапка була округла, з м’яким 

денцем і твердим околишом кольору роду зброї, над козирком стьожечка – у 
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стрільців і підстаршин зелена, у старшин – золота. Взимку стрільці і 

старшини, здебільшого, вдягали „мазепинки”.  

Протягом часу однострій постійно удосконалювався, вносилися деякі 

зміни щодо кольору петлиці, кількості смужок у відзнаках, військового 

звання [169, с.  150]  

Розпорядженням ДСВС однострій був введений і для польових 

духовників УГА: „духовний жупан по коліна, в часі війни із сукна полевої 

фарби, в часі миру з чорного сукна, шапка, штани і плащ, як у 

старшин” [111, с.  5] 

Важливим чинником виховання військовослужбовців є нагороди – 

заохочення за військові заслуги в боях морального та матеріального 

характеру, а також за розумну ініціативу сумління і старанність у службі в 

мирний час. Тому військово-політичне керівництво ЗУНР запровадило 

нагородну систему галицької держави.  

Після перебирання українськими частинами 1 листопада 1918 р. владу 

у Львові УНРада у відозві 5 листопада до вояків українців запровадила 

відзнаку „За обняття Львова у власть Української Держави”. У документі 

наголошувалося: „Щоб увіковічнити Ваш історичний подвиг, ми Українська 

Національна Рада, установлюєм оцим для кожного з Вас військову 

відзнаку” [349, арк.  3]. Після тривалих і кровопролитних боїв 21 листопада 

1918 р. українські війська залишили місто. Українське командування 

вирішило відзначити мужність стрілецтва Львова і статус ордена „Оборонців 

Львова”, як найвищу нагороду ЗУНР для військових і цивільних 

осіб [169, с. 160]. Сам проект ордену був розроблений полковником 

М. Мартиновичем і стрілецьким маляром, поручником УСС І. Іванцем у 
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листопаді 1918 р. Орден мав три класи: Перший – Великий Хрест, для 

вищого командного складу, Другий – Командирський Хрест, для командирів 

військових частин та підрозділів та Третій – Лицарський Хрест для 

військових і цивільних [335, с. 145].  

Розпорядженням від 15 грудня 1918 р. старшини, підстаршини і 

стрільці УГА підвищувалися у званні на один ступінь, порівняно з тим, що 

вони мали в австро-угорському війську. 

Навесні 1919 р. уряд держави вирішив відзначити мужність та особисту 

відвагу українського війська, народу Галичини в ході запеклих боїв з 

польськими загарбниками. Для гідного відзначення борців за незалежність 

краю 30 квітня 1919 р. було оприлюднено розпорядження про встановлення 

відзнак: Тризуб з вінцем, Медаль Тризуба, Оружний Тризуб і хрест 

учаснитцтва. Згідно з цим документом, Тризуб з вінцем мав вручатися 

особам, як старшинського, так і підстаршинського складу „за хоробрість, 

сприт, ревність і витривалість у бою” [149, с. 187.] Сама нагорода 

проектувалася чотириступеневою, причому знак одного і того ступеня міг 

даватися повторно. Передбачалося і матеріальне заохочення (нагороджений 

Тризубом І ступеня одержував 2000 гривень, ІІ – 1000, ІІІ – 200, IV – 100 

гривень). Було передбачено і посмертне нагородження. Водночас, 

розпорядженням встановлювалося досить складний порядок представлення 

нагородження. Відомості про здійснення подвигу мали бути ретельно 

перевірені. 

Медаль Тризуба або медаль за труд мала надаватися як військовикам, 

так і цивільним особам „за щире сповнення обов’язків”. Матеріальне 

заохочення до цієї нагороди не передбачалося. Оружний Тризуб, 
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встановлений УНРадою повинен був вручатися за особисту хоробрість у 

бою, яка підвищила бойовий дух товаришів по зброї. Хрест учасництва мали 

одержати всі учасники збройної боротьби, яка почалася 1 листопада 1918 р. 

Водночас, було розроблено нагороди для польових духовників: Хрест двох 

ступенів – Золотий і Срібний. Причому для фронтових капеланів на стрічку 

для носіння хрестів поміщено схрещенні мечі [169, с. 187]. 

Усім кавалерам нагород планувалося вручати спеціальні почесні 

грамоти та відповідне посвідчення на право їх носіння. Згідно з 

розпорядженням ДСВС запроваджувався такий порядок нагородження: 

представити претендента на нагороду повинні були їх безпосередні 

командири. Права нагородження надавалися для відзначення стрільців і 

підстаршин – командирам бригад за участю трьох фронтових старшин, 

пов’язаних з представленим для нагороди спільною службою. Право 

нагороджувати медалями надавалося безпосереднім командирам – від 

сотника і вище [204, с. 96]. 

З метою посилити чинність нагород, як важливих стимулів до боротьби 

за незалежність держави, окремим розпорядженням ДСВС від 30 квітня 

1919 р. за персональну хоробрість у бою запроваджується „Бойова відзнака” 

– синьо-жовта стріла – нашивка на лівому рукаві мундиру. Нею 

нагороджувалися учасники бойових дій від стрільця до командира куреня за 

умови їх перебування на фронті 12 тижнів і якщо вони хоча би один раз 

брали участь у битві. Літуни мали отримувати Бойову відзнаку за 10 бойових 

вильотів. Водночас із впровадженням відзнак уряд країни ухвалив 

розпорядження про надання нагородженим і пораненим фронтовикам 

земельних наділів [354, арк. 65]. 
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Окремим напрямком системи соціального захисту вояків УГА було 

передбачено закріплення обов’язку держави щодо вшанування пам’яті 

полеглих у боротьбі за незалежність Батьківщини. Так, 24 лютого 1919 р. 

заступник ДСВС П. Бубела оприлюднив наказ військовим духівникам і 

командирам: „Упавши в бою за Вітчизну віддають не тільки Її але і кожному 

з нас та майбутнім поколінням найбільшу прислугу. Тож Вітчизна і ми 

мусимо сплатити свій борг-повинність нашим борцям героям! Могил 

козацьких все більше і більше, то в чистому полі, то на сільських і міських 

кладовищах. А що б ні одна з них не загинула для наших поколінь і 

українські артисти могли згодом прикрасити їх тривкими пам’ятниками, – 

духовники Українського Війська подбають, щоб: 1) Вбитих, – оскільки 

відносини на фронті позволяють, хоронити на спеціальному кладовищі 

„Козацькому кладовищі”, закладеному чи то в полі чи на сільських чи 

міських кладовищах, вибравши для цього найкраще місце. Хоронити 

кожного вбитого окремо. Могила мусить бути зазначена хрестом і таблицею 

на якій подано має бути ім’я та прізвище, місце рік народження і день смерті; 

2) В містах, в яких знаходяться українські лічниці, команди міста в 

порозумінні з духівником лічниці подбають сей час про виготовлення 

відповідних хрестів на всі козацькі могили, які знаходяться на міських 

кладовищах з написом і числом вбитих; 3) Духовники бойових формацій в 

метриках смерті повинні подавати карту положення могил. Щоб духовники 

могли сповнити свою задачу, мусять всі команди допомогти їм і всім, 

пам’ятаючи, що ми всі живучі, зобов’язані сплатити борг товаришам нашим 

загиблим…” [304, с. 175]. 
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У наказі ДСВС від 4 лютого 1919 р. „Про організацію духівництва 

Українського Війська”, Преподобник Секретаріату М. Їжак наголосив, що 

„всі духовники Українського Війська мусять як найсовісніше вести метрики 

смерті загиблих у бою вояків, як галицьких так і наддніпрянських, а також 

членів ворожої армії, зазначаючи в останньому випадку крім релігії їх 

приналежність «член армії” [248, с. 4] 

Отже, підводячи підсумок нормативно-правового регулювання 

військового будівництва ЗУНР, потрібно зазначити, що на всіх етапах 

формування УГА військово-політичне керівництво і уряд ЗУНР створили 

Збройні сили країни на підставі ретельно розробленої правової бази. Основне 

місце в системі правового врегулювання побудови війська належало актам 

військового управління в особі ДСВС. Ці акти були важливим документно-

правовим засобом втілення у життя державної політики у сфері оборони, 

зміцнення УГА. Формуючи правовий статус УГА, ДСВС шляхом видання 

наказів та розпоряджень визначав: порядок проходження військової служби, 

окреслював правовий стан військовиків, напрацьовував основні засади 

бойової підготовки, виховання, матеріально-технічного забезпечення, 

закріплював правові основи військової дисципліни, забезпечення охорони 

встановленого порядку в армії. 

Важливим елементом інформаційно-нормативного забезпечення 

війська було видання ДСВС „Вістника Державного Секретаріату Військових 

Справ”, на сторінках якого публікувалися нормативно-правові акти та 

повідомлення різного характеру. В цілому документальна база ДСВС 

створювалася таким чином, що підготовка та введення поточних документів 

перекликалися із сучасними вимогами до складання і функціонування 
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офіційних джерел, які виступали юридичною формою організаційно-

розпорядчої діяльності органів військового управління, що дозволило 

створити українську армію з усіма видами і родами військ, єдиним 

командуванням і професійним вишколом, яка захищала інтереси народу і 

воювала за рідний край. 
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РОЗДІЛ 3 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРЕСОВА ДІЯЛЬНІСЬ УГА 

 

 

3.1. Структура пресової служби 

Історичні події української національно-демократичної революції 

(1917 – 1921 рр.) органічно продовжили боротьбу за національне й соціальне 

визволення поневоленої та розділеної нації. Кардинальні революційні 

перетворення сприяли пробудженню національної свідомості серед 

найширших верств українського громадянства. Це також спричинило 

демократичний поступ в усіх сферах суспільного життя. Відновлена ж 

свобода друку і потреба суспільства в належному інформуванні заклали 

передумови формування національного інформаційного простору, 

спрямованого на всебічну реалізацію ідеї української державності. 

Військові та бойові дії на території України завжди супроводжувалися 

великим кровопролиттям та значними втратами для української сторони. Це 

було спричинено не тільки браком різноманітних військових обладунків, 

технічних матеріалів чи бойових припасів, а й браком достовірної та 

актуальної інформації. Не оминула така доля і війська ЗУНР.  

Розглядаючи військове будівництво ЗУНР, потрібно зауважити, що між 

формуванням УГА та польських збройних сил можна знайти чимало 

спільних рис, адже дві держави утворилися внаслідок розпаду Австро-

Угорської імперії. Проте, враховуючи той факт, що польські війська 

чисельно значно переважали українські війська в складі російської та 

австрійської армії, після їх розпаду Польща отримала значно кращий досвід 

як у веденні війни, так і у інформаційному забезпеченні бойових 

дій [149, с. 178]. 
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Так, стратегічне керівництво УГА здійснювала НК, яка виникла у 

Львові 9 листопада 1918 р., як вищий орган керівництва збройних сил ЗУНР. 

Водночас, попри свою чітко визначену функцію – керувати бойовими діями 

армії у ході війни, НК відповідно до своїх завдань мала добре налагоджену 

організаційну структуру, до якої, як комунікаційна служба, входила ПК УГА, 

як окремий інформаційний орган війська.  

Для створення власних інформаційних служб та пропагандистсько-

агітаційних структур УГА мала добрий взірець – ПК Українських Січових 

Стрільців, яка діяла у продовж 1914 – 1918 рр. Діяльність ПК охоплювала 

широкий спектр ідеологічних, організаційних, видавничих, культурно-

освітніх заходів, проте інформаційна справа видання часописів і управління 

військовою пресою була одним із пріоритетних завдань ПК, яку було 

створено „для планового ведення та доцільного керування широким та 

різноманітним духовним та культурним життям і творчістю УС 

Стрілецтва” [262, с. 140], в тому числі виходом військових часописів.  

ПК УСС виникла в Коші під командуванням вчителя Рогатинської 

гімназії, високо освіченого отамана Н. Гірняка. Основою діяльності ПК став, 

заснований у березні 1915 р. хорунжим Л. Гринішаком стрілецький хор (30 

співаків), який виступав перед січовиками та жителями Мукачева, де 

базувався кіш. Вже того місяця цей хор виступив великим концертом до 

Шевченківських днів. Хор січовиків також часто співав у міській церкві. „Від 

першої хвилини, як заспівав січовий хор, – писав О. Назарук, – публіка в 

церкві була немов заелектризована. Бо був це непросто концерт, 

інтересніший добрим ставленням публіки до нього, ніж не один 

Шевченківський концерт у Львові. Особливо співав знаменито „Отче наш”, 
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„Свят”, „Буди ім'я Господнє” та „Вічна пам'ять”. При тім усім треба було 

бачити, з якою вдячністю дивилися, особливо старі міщани й міщанки, на 

наших співаючих стрільців” [194, с. 129].  

Неменшою популярністю користувалася започаткована талановитим 

філологом С. Прідуном кошова бібліотека та її читальний зал періодичної 

преси. У її фондах були твори Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українки, а також 

книги з військової тематики, філософії, історії, журнали і газети різними 

мовами. „Читальня УСС-в збагачувалися новою збіркою з Відня: закупами й 

дарами Союзу Визволення України. – доповідав Н. Гірняк у червні 1915 р. 

Президії Загальної Української Ради. – Мимо того і тепер ще не вистачає 

книжок, бо рух у читальні незвичайно великий” [190, с. 85]. Завдяки 

командуванню Коша та українських інституцій у Львові й Відні бібліотека 

постійно поповнювалася новими виданнями й забезпечувала комплектування 

похідних бібліотек для фронтових стрілецьких сотень.  

Останньою складовою, що увійшла до ПК, був духовий оркестр 

Легіону УСС, організований композитором, 22-літнім випускником 

Львівського музичного інституту ім. М. Лисенка М. Гайворонським, четарем 

сотні В. Дідушка. М. Гайворонський прибувши з фронту організував оркестр, 

до якого залучив 40 обдарованих стрільців. У репертуарі оркестру були 

гімни, народні і стрілецькі пісні, твори європейських композиторів-

класиків [52, с. 12-14].  

Сформувавши основні складові інформаційної діяльності, ПК УСС 

ставала центром духовного й культурного життя українського війська. Її 

програмою став знаменитий вислів Івана Франка: „Основою для виховного 

процесу в армії мають бути національні, культурні, духовні надбання нашого 
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народу” [192, с. 204]. Обсяг і масштаби діяльності ПК не вкладалися у її 

назву, оскільки вона охоплювала різні сфери духовного життя: військову, 

ідеологічну, політичну, культурну мистецьку та інформаційну. У своїх 

спогадах М. Угрин-Безгрішний підкреслював, що з ПК „вийшли згодом всі 

інші культурно-освітні організації січового стрілецтва” [320, с. 5]. За 

висловом мистецтвознавця В. Витвицького, ПК стала „кузнею мистецької 

творчості” січовиків. У ній, як і в так званій Артистичній Горстці, 

створювалася сприятлива атмосфера, в якій з сірих стрілецьких рядів 

добувалися талановиті сили” [40, с. 358].  

Поряд із просвітницькою діяльністю ПК УСС організовувала збір 

матеріалів і документів з історії Легіону, зокрема спогади, літературно-

публіцистичні твори, статистичні дані, фотографій і творів мистецтва на 

стрілецьку тематику. „Стрільці вже тоді тямили, – писав Л. Граничка, – що 

творять першу сторінку новішої української історії і що треба зберігати свої 

сліди, щоби потомки не стояли перед пустими сторінками нашої минувшини. 

Писалися дневники, повстала в Коші „Пресова Кватира”, яка збирала всякі 

документи, робилися численні світлини, які й досі милують наше око славою 

минулого” [66, с. 13-14].  

Окрім того, як зауважував С. Ріпецький, ПК „... ініціювала всю освітню 

роботу, виклади, дискусії, провадила курси для неграмотних стрільців, вела 

стрілецький хор, що виступав з концертами в різних містах Галичини, 

гімназійні курси, які закінчило загалом 140 стрільців та добре поставлену 

бібліотеку” [262, с. 140]. Випускалися стрілецькі видання: журнали 

„Український самоходник”, „Бомба”, „Самопал”, місячники „Шляхи”, 

„Червона Калина”, „Вісник Пресової Квартири” [262, с. 140]. 
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Таким чином, можна зазначити, що багатий позитивний досвід 

діяльності ПК УСС частково був запозичений УГА в процесі формування її 

основних структур. Незважаючи на певні труднощі в процесі діяльності, ПК 

УГА зуміла розгорнути широкомасштабну роботу із забезпечення війська 

документальним та інформаційним матеріалом. Першим керівником ПК УГА 

було призначено сотника Івана Герасимовича, 42-річного уродженця Галича, 

відомого галицького педагога, журналіста, під час світової війни – старшину 

пропаганди кінної бригади. (Пізніше просвітянський діяч в Галичині, 

редактор журналу „Рідна школа”, помер у Берліні 1942 р.). У листопаді 

1919 р. посаду керівника посів сотник Осип Левицький, недавній професор 

Станіславівської гімназії, окружний військовий командант у Бережанах. За 

статутом ПК НКГА передбачалось створення таких окремих відділів: 

начальних референтів, організаційно-інструкторський, відділ преси та 

видавництва, культурно-освітній, літературно-бібліотечний, відділ експедиції 

та контролю та історико-архівний [355, арк. 4-14 зв]. Проте, згодом назви і 

функції відділів дещо змінилися. Так, за новим планом організації ПК УГА 

складалась з семи відділів: організаційного (начальник – четар І. Онищук); 

видавничого; вічевого – організація мітингів (начальник – А. Озарків); 

історичного (начальник – М. Федушка-Євшан, з 23 листопада 1919 р. – 

І. Кревецький); інформаційного (начальник – С. Ткачівський); бібліотечного 

(начальник – П. Івасевич); театрально-музичного (референт – 

П. Артемович) [161, с. 329-332.].  

Кожен відділ мав відповідну структуру і ділянку свої роботи. Так, 

організаційний відділ організовував і керував ідеологічною і культурно-

освітньою роботою у всіх частинах армії. Йому, зокрема, були 



80 

 

підпорядковані бюро пропаганди корпусів, старшини освіти корпусів і 

бригад, які широко використовували в роботі військові видання. Одночасно 

відділ стежив за розподілом часописів [355, арк. 4–5]. 

Видавничий відділ відповідав не тільки за часописи УГА, але й за 

брошури з історії, географії України, випуск листівок, „метеликів”, 

контролював їх вихід у світ [355, арк. 4–5]. За участю відомих літераторів 

В. Бобинського, Р. Заклинського, С. Масляка, а також І. Герасимовича відділ 

підготував власний календар „Український прапор” на 1920 р. (до нього 

увійшло багато спогадів, оповідань, поетичних творів і публіцистичних 

статей) [335, с. 167]. 

Вічевий відділ, очолюваний А. Озарківом, колишнім учителем і 

здібним оратором, головну увагу зосереджував на праці серед населення, 

зокрема організовував віча з актуальних питань життя армії і держави. Так, 4 

травня 1919 р. за участі майже 5 тис. вояків залоги і жителів Рогатина 

відбулося віче, на якому виступали К. Левицький, сотник В. Мечник, 

представники громадськості міста. 6 травня подібне віче було організоване в 

Бурштині, де виступив також Начальний духовник НК УГА о. А. Калята. На 

вічах нерідко приймались ухвали та заклики до населення [48, с. 4]. 

Одночасно були скликані великі віча в Коломиї і Чорткові. Так, з доповіддю 

про становище на фронтах і прийнятний земельний закон у Коломиї 

виступив міністр І. Макух, який закликав учасників віча зібратися силами 

для оборони Батьківщини [182, с. 2]. У ряді сіл і міст краю були проведені 

віча, спрямовані на боротьбу з дезертирством. Після переходу УГА за 

р. Збруч на вічевий відділ було покладено особливе завдання: щоденно 
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спільно з Відділом освіти проводити віча-мітинги, які мали особливий вплив 

на місцевих жителів. 

Історичний відділ очолював талановитий організатор, публіцист і 

письменник М. Федюшка-Євшан. За його безпосередньої ініціативи в липні 

1919 р. командувач УГА видав наказ командирам корпусів, бригад і полків 

приступити до написання історії військових частин і підрозділів від куреня 

до корпусу. Для цього була створена відповідна структура. Відділ, у якому 

працювали Ю. Шкрумеляк, Г. Колцуняк, організовував публікації в 

армійських газетах з історичної тематики, та відзначення пам'ятних 

історичних подій. Після смерті М. Федюшки-Євшана (23 листопада 1919 р.) 

його посаду обійняв четар Іван Кревецький [161, с. 329]. Як зауважував 

львівський історик Ф. Стеблій, І. Кревецький був одним з найкращих учнів 

львівської історичної школи державницького напрямку славетного Михайла 

Грушевського, талановитим, ерудованим і глибоким дослідником історії 

України. У 24 роки І. Кревецький став дійсним членом Наукового товариства 

ім. Т. Шевченка, автором низки наукових і науково-популярних праць. З 

проголошенням ЗУНР історик редагував офіційний орган „Република”, а 

після переходу за р. Збруч, переведений до складу ПК УГА, водночас 

працював у редакції „Стрільця”. Після війни І. Кревецький був директором 

бібліотеки НТШ, на початку 1940 р. працював у Львівському відділенні 

Інституту історії АН УРСР, того ж року помер [298, с. 260].  

Головним завданням історичного відділу було зібрання матеріалів і 

документів з історії УГА, а також пропаганда через періодичну пресу 

героїчних традицій українського народу та його війська. Відділу вдалося 

зібрати чимало цінних свідчень бойової історії. На жаль, багато матеріалів, 
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насамперед, неопублікованих були знищені під час катаклізмів війни з 

денікінцями і більшовиками та катастрофи УГА у квітні 1920 р.  

Інформаційний відділ очолював молодий, але, за висловом 

О. Левицького, „незвичайно працьовитий і здібний четар 

С. Ткачівський” [169, с. 178]. Відділ збирав відомості про події в Україні і в 

світі, прослуховуючи радіопередачі та реферуючи часописи, на підставі яких 

готував матеріали для військової преси, бюро пропаганди УГА, контролював 

надходження часописів та їх використання [356, арк. 14–14 зв.]. Фактично 

інформаційний відділ ПК УГА відповідав за інформування галицького 

вояцтва, донесенням до нього інформаційних і документальних звернень 

вищиго військового керівництва. 

Бібліотечний відділ під керівництвом хорунжого Ф. Івасевича 

користувався великою популярністю серед стрілецтва. Він мав центральну 

бібліотеку при НК УГА і кілька десятків похідних бібліотек у військах, 

постійно дбав про поповнення книжкового фонду. Звичайно, умови для 

придбання книг у часи війни були несприятливими. На початку квітня 

1919 р. керівництво ПК ініціювало звернення НК УГА (було опубліковане в 

пресі) до української громадськості, державних і приватних інституцій ЗУНР. 

НК УГА закликала допомогти укомплектувати літературою армійські 

бібліотеки, пропонувала „зібрати і надіслати до корпусних команд книжки, 

брошури, річники дневників і місячників, взагалі все, що може бути духовим 

кормом стрільця. „Спішіть, а стане Вам подяка армії і кожного стрільця 

зокрема!” [12, с. 2]. З боку бібліотечного відділу робилося все, щоб 

друковане слово, книжка й газета стали доступними для кожного стрільця. 
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Театральний відділ очолював поручник П. Артимович. Цей відділ 

здебільшого займався опікою фронтового театру НК УГА – „Новим 

Львівським театром” з трупою Катерини Рубчакової, у складі 43 осіб. Окрім 

того, при військах існували невеликі аматорські театральні трупи, які 

особливо активно діяли на Правобережній Україні влітку 1919 р. Як 

відзначає О. Левицький, надзвичайно вагомим внеском в культурно-освітню 

роботу ПК була діяльність фронтового театру НК УГА, де діяли актори 

А. Бучма, М. Крушельницький, І. Рубчак, М. Бенцель і неперевершена 

К. Рубчакова. „Театральна дружина, – згадував О. Левицький, – дала у 

Вінниці протягом жовтня й листопада цілу низку прегарних вистав і зал 

міського театру був вщент заповнений як українською, так і російською 

публікою” [161, с. 329].  

Визначне місце у структурі ПК займав так званий „Відділ освіти”. 

Спочатку відділ дислокувався у Кам’янці-Подільському, згодом перенісся до 

Жмеринки. Його засновникам і начальником був колишній директор гімназії, 

старшина австрійської армії сотник УГА О.Левицький (пізніше видатний 

діяч Пласту, редактор його видань) [100, с. 126]. Відділ свою роботу 

зосереджував у двох напрямках діяльності: „Поглиблювати освіту нашого 

вояцтва та скріплювати в нього народно-патріотичного духа, – писав 

О. Левицький, – але й нести одночасно освіту між селянські маси, будити й 

розбудовувати в них національну свідомість та переконувати їх в 

необхідності діяти для добра та визволення рідної землі. На цих основах мав 

згодом постати в рамах УГА потужний центр – апостольська організація 

науки та національного виховання” [161, с. 325]. Підкреслюючи важливу 

роль цієї ділянки роботи, начальник відділу писав: „Уважаю, що значення її 
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для угрунтування української національної свідомості серед народних мас 

України та двигнення ідеї української державности далеко важніше, чим усі 

добутки оружжя. Бо щойно після угрунтування національної свідомості 

здобутки зброї можуть мати тривкість” [162, с. 484].  

Спочатку полем діяльності відділу освіти були частини запілля УГА: 

запасні й етапні сотні і курені, шпиталі та інші установи. Невдовзі сфера 

діяльності Відділу освіти була розширена на війська всієї армії. До праці у 

відділу сотник О. Левицький залучав кваліфікованих працівників. Зокрема, у 

відділі освіти працювали: промовець А. Озарків, богослов і пропагандист 

В. Апостол, просвітянський діяч Ф. Івасевич, організатор віч і оратор 

Ю. Стефанюк, диригент, музичний референт І. Сенюта, актор і референт 

театру Костів та інші [335, с. 167]. При відділі було створено бібліотечну 

мережу, яка складалась з 20 похідних бібліотек, якими частини обмінювалися 

між собою. Через відділ поширювалися армійські урядові часописи, 

видавалися і розповсюджувалися листівки з відозвами до військ або 

населення з актуальних питань. Так, лише у серпні-вересні 1919 р. було 

видано 30 тис. листівок [162, с. 484]. У галузі культосвітньої роботи відділ 

тісно співпрацював із структурами, створеними згідно з розпорядженням НК 

УГА: у корпусах – бюро пропаганди, у бригадах, полках, куренях та окремих 

підрозділах – старшинами освіти, визначеними наказами своїх частин. Для 

стрілецтва створювалися курси для неписемних, лекторії з історії України, 

також організовувались читання газет, художньої літератури. 

Під час перебування УГА на Правобережжі, де населення, за 

свідченням О. Левицького, „через недостачу рідної школи й власного 

духовного проводу та через плянове гноблення розвою національної 
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свідомості різнорідними опричниками російського загарбника, вражало 

своєю несвідомістю та обмеженим світоглядом, що граничив з темнотою”, 

Відділ Освіти провів значну роботу із зменшення неосвіченості 

населення [161, с. 326]. Так, тільки за перші місяці перебування у Жмеринці 

у навколишніх селах було проведено 18 багатолюдних віч, які часто 

закінчувалися виступами стрілецьких хорів або виставами театральної трупи. 

Засновувалися товариства „Просвіти” та їх читальні, гуртки ліквідації 

неписемності. Паралельно з Відділом освіти значну роботу в цьому напрямку 

вели пропагандистсько-виховні структури корпусів, бригад і полків 

Галицької армії. Вона сприймалася українським населенням з надзвичайним 

ентузіазмом і знаходила позитивний відгук. 

Слід зазначити, що в умовах перебування УГА за межами Галичини, 

важких боїв на двох – більшовицькому і денікінському – фронтах, у часи, 

коли армію буквально шматувала повальна епідемія тифу, яка вирвала із 

бойових лав не менш, як 15 тис. бійців і командирів, підтримувати високий 

моральний дух вояків було нелегко, тому від працівників ПК, 

пропагандистського апарату корпусів і бригад, польового духовенства для 

підтримки боєздатності стрілецтва вимагалися величезні зусилля. Поручник 

М. Островерха, який отримав завдання написати історію 10-ї Яворівської 

бригади, згадував, як комбриг сотник Ф. Кондрацький, начальник відділу 

розвідки і пропаганди сотник Ю. Кополов, польовий духовник бригади 

о. В. Демчук щирим словом впливали на воїнів. „Наша пропаганда щиро і 

просто ширила думку: трималися ми разом у днях наших переможних 

походах, у важких боях від Львова до Києва, – писав він у своїх спогадах, – 

то тримаймося разом і в цю важку і прикру хвилину. Треба слухати наш 
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військовий провід, що увесь час із нами й увесь час його задуми чесні і 

добрі” [209, с. 123].  

У 1919 р. велике навантаження було покладено на видавничий відділ 

ПК. Продовжували виходити армійські газети. В одному з номерів 

„Козацького голосу” (орган 1-го галицького корпусу), було опубліковано 

допис з критикою діяльності ПК і пропагандистського апарату. У статті „Як 

агітують більшовики?” повідомлялося про надзвичайну активність останніх. 

Зокрема, армійський потяг пропаганди більшовиків провів за короткий час 

серед населення Правобережжя 12 мітингів, на яких були присутні 11 тис. 

осіб, а також організував 14 лекцій для 8 тис. осіб, видав 45 відозв і 

розповсюдив 3 тис. книг і брошур. ПК УГА, яка, між іншим, разом із 

фронтовим театром НК УГА майже постійно пересувалася у потязі, з 

розумінням поставилася до критики [393, с. 3].  

Незважаючи на складні умови війни, ПК організувала й 

кінообслуговування воїнів УГА, що тим самим інформувало та збагачувало 

кругозір військовиків у культурній сфері. За допомогою стаціонарних 

кіноустановок залог, шпиталів, а також пересувних кіноустановок – для 

фронтових частин відбувалися кіносеанси. Отож, у репертуарі армійської 

кінофікації були здебільшого голлівудські та трофейні російські психологічні 

драми: „Жінка і паяц”, „Тайфун”, „Тайни ієрогліфів”, історична драма про 

наполеонівські часи „З вершин могутності в ніщо”, комедія „Танець серед 

вогнів” та ін. [335,с. 126] 

Таким чином можна констатувати, що пресова служба УГА, яка 

виступала чи не найважливішим органом в системі забезпечення війська 

інформаційним матеріалом, відігравала провідну роль в розгалуженій 
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структурі НК УГА. В свою чергу потрібно зауважити, що преса УГА, яка 

виступала як важливе джерело інформації для військовиків, потрапляла в 

поле впливу не одного, а як мінімум трьох відділів ПК, а саме: 

організаційного, видавничого та інформаційного. Разом з тим всі решта 

відділи ПК УГА не були побічними в організації інформаційного 

забезпечення війська, а активно долучались до її роботи. 

Підсумовуючи діяльність ПК УГА, слід відзначити, що у складних 

умовах безперервних бойових дій від листопада 1918 р. і практично до квітня 

1920 р. її працівники зробили вагомий внесок у забезпеченні армії 

інформаційним матеріалом. Позитивно запозичений досвід діяльності ПК 

УСС був вдало покладений в основу діяльності ПК УГА, що в свою чергу 

дозволило в складних умовах бойових дій сформувати провідний орган 

інформаційного забезпечення українського війська. Розгалужена мережа 

діяльності ПК УГА охоплювала широкий спектр ідеологічних, 

організаційних, видавничих, культурно-освітніх та інформаційних заходів, 

які здійснювалися та контролювалися певними відділами. 
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3.2. Цивільна періодика в інформаційно-ідеологічному 

забезпеченні збройних сил 

Історія України переконливо доводить, що в період активного 

будівництва держави та її інститутів, яке супроводжується серйозними 

перетвореннями державницького спрямування, у процесі формування нової 

ідеології суттєво зростає роль національно-патріотичних інформаційних 

видань, які безпосередньо впливають на сам хід не лише державного, але й 

військового будівництва загалом. Так, 1 листопада 1918 р., відразу після 

збройного переобрання влади в Галичині, запрацював урядовий (офіційний) 

інформаційно-пропагандистський апарат ЗУНР. Того ж дня було виголошено 

дві прокламації відозви новоствореної влади про створення Української 

держави та з’ясування нового становища Галичини та обов’язок всього 

населення творити військо та ставати на захист молодої держави. 

Потрібно зауважити, що серед політичних представників ЗУНР не всі 

розуміли, що на перший план висуваються збройні методи боротьби, а 

легальна політична боротьба вже в минулому. Дисципліноване, боєздатне та 

патріотичне військо можна створити за умови належної агітагітаційно-

пропагандистської та інформаційної роботи. 

Зрозуміло, що військове будівництво було пов’язане з великими 

фінансовими, організаційними й технічними труднощами, але уряд і ДСВС, 

розуміючи важливість запланованої справи, долали ці перешкоди. 

В процесі будівництва ЗУНР, яке проявлялося практично в усіх 

ділянках громадсько-політичного життя, та добрій атмосфері національно-

державного піднесення, починає розвиватися і діяти українська урядова 

преса, яка була спочатку репрезентована пресою Повітових Державних 

Комісарів. Так, 5 листопада 1918 р. в Станиславові почав видаватися 
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„Станиславський Голос”, у Тернополі з’явився „Голос Поділля”, що пізніше 

виходив під назвою „Український Голос”. З початком військових дій, коли на 

Покутті бракувало правдивої, офіційної інформації, Окружна Національна 

Рада почала видавати з 10 листопада 1918 р. часопис „Покутський Вістник”. 

Крім того, виходили „Товмацькі Вісті”, „Дрогобицький Листок”, 

„Наддністрянський Вістник”, „Золочівське Слово”, „Стрийський Вістник”, 

сокальський „Голос з над Буга”. В 1919 р. почали виходити такі органи 

повітових Національних Рад: „Голос Калуша”, „Збараське Слово”, 

„Чортківський Вістник” та ін. [18, с. 226].  

Майже всі часописи у своїх перших числах проінформували читачів 

про події 1 листопада 1918 р. та перехід влади до рук УНРади. Про те, як 

відбувався перехід влади „Станіславівський голос” писав так: „В нашому 

ладі і порядку відобрала Повітова Національна Радавласть в нашім місті… 

Староста Звітовський сказав, що передасть владу без найменшого спротиву, з 

огляду на право українського народу до його власної землі” [18, с. 207]. 

Подібні матеріали були надруковані в „Покутському віснику” („Влада в 

руках Української Ради”), „Дрогобицькому листку”, „Золочівському слові” та 

ін. [145, с. 45]. 

На урядові часописи повітових комісарів ЗУНР покладалися особливі 

завдання, що виходили із необхідності захисту молодої держави. Будучи 

найближче до народу, ці часописи акцентували увагу аудиторії на тому, що 

було найважливішим, найзлободенніше для кожної людини. 

У цілому, як зауважує сучасний дослідник П. Губа, періодику України 

досліджуваного періоду за оперативністю і характером інформації 

репрезентують два типи видань: газети і видання журнального 
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типу [68, с. 24]. Проте за обсягом і питомою вагою оперативно-

інформаційного матеріалу головне місце посідають газети. Матеріали преси 

містили кілька типів інформації: відкриту і приховану (навмисну і 

ненавмисну). Перший тип інформації переважає передусім в аналітично-

інформаційних жанрах – замітках, кореспонденціях, звітах, які найбільше 

насичені фактами про події і явища. Другий – в аналітично-оглядових 

статтях [68, с. 26].  

Характеризуючи газетну періодику як особливий вид джерел, потрібно 

відзначити дві її особливості. По-перше, газетна публіцистика віднесена до 

оповідних джерел, на відміну від документальних. Оскільки оповідні 

джерела („історична традиція”) створювались на основі авторських вражень 

від подій, то в процесі їх використання надавалась перевага документальним 

свідченням, а перевірка їх достовірності проводилась методом перехресної 

звірки. По-друге, періодика відноситься до масових джерел, оскільки в ній 

тиражується інформація, простежується певна повторюваність відомостей 

про ті чи інші події та явища. Різні періодичні видання по-своєму оцінюють 

одні і ті ж події, своєрідно відображають їх причини, розвиток та наслідки. 

Виходячи з повторюваності, можна встановити певні закономірності 

відображення історичних явищ. Для з’ясування структури газетних видань 

періоду національно-визвольних змагань в Україні виявлялись їх споріднені 

ознаки і особливості. 

Таким чином, у перші ж дні після зриву 1918 р. у Львові та на теренах 

Галичини і Буковини, з’явилися часописи органів української державної і 

військової влади, які публікували, насамперед, відозви Української 

Національної Ради, ухвали уряду ЗУНР, розпорядження місцевих органів 
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влади, пропагандистські статті, повідомлення про життя краю та світу. Як 

зауважує у своїй статті „Преса ЗУНР в 1918 – 19 рр.” сотник УГА Василь 

Бачинський: „День 1 листопада 1918 р. був переломною подією в цілому 

житті західної вітки українського народу, а тому і житті преси” [4, с. 126]. 

Після першолистопадових подій у Львові преса, яка в переважній більшості 

була зосереджена у місті, почала виходити за межі периферійного центру. 

Починають виникати ціла низка часописів в інших містах та містечках, 

нерідко навіть там, де раніше ніколи не було власного друкованого органу. 

Здебільшого нові видання – це органи повітових державних комісарів і 

національних та партійних організацій. Також виникали приватні 

видавництва. 

Інформаційно-пресове поле ЗУНР, здебільшого, заповняли організації 

громадянського та загальнонаціонального характеру або урядові установи. В 

своїй загальній більшості преса ЗУНР носила безпартійний характер та 

стояла на шляху української державності. Як зауважує В. Бачинський, майже 

в усіх органах преси були окремі урядові відділи, в яких розміщувались різна 

інформація, накази та закони загального і локального, в певній мірі 

світського і військового характеру [4, с. 126]. Окрема рубрика в часописах 

присвячувалась офіційним повідомленням з фронтів. Крім цього, у зв’язку з 

українсько-польською війною значна увага приділялася наказам 

командування армії і місцевих військових команд, подіям на фронті; 

публікувалися списки полеглих стрільців і старшин. Як зауважує сучасний 

дослідник С. Сегеда: „Різноманітність проблемно-тематичних напрямів була 

однією з найважливіших засад ефективності та популярності видань, що в 
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свою чергу, вело до успішного виконання завдань інформаційно-

пропагандистського забезпечення війська” [273, с. 72-73]. 

Образ інформаційної праці УГА був би неповний, коли б не подати 

огляду преси, яка за безпосередньої ініціативи вояцтва стала дуже їй 

близькою. Серед усіх часописів, що видавались протягом 1918 – 1919 рр. в 

Галичині і Наддніпрянщині, найкраще й найбільше ілюстрували дух 

галицького вояка часописи, які видавалися за підтримки фронтових чи навіть 

військових команд. Преса, яка присилалась на фронти із запілля, газети з 

переважно партійною і руйнівною закваскою, не могли задовольнити 

фронтовика, до якого потрібно промовляти добрим щирим, військовим 

словом віри в перемогу, а не розхвилювати його партійною 

гризнею [335, с. 145]. 

На початковому етапі формування армії та її становлення (листопад–

грудень 1918 р.) до її реорганізації в бригади й корпуси серед стрілецтва 

поширювалось багато видань. Так, у Львові на початку листопада з’явився 

щоденник „Український голос” (редактор – відомий громадсько-політичний 

діяч Л. Цегельський, згодом міністр ЗУНР). Після падіння Львова 

„Український голос” видавав у Тернополі відомий поет П. Карманський, 

навесні 1919 р. цей часопис став органом Національної Ради [145, с. 44–48.]. 

В цьому офіційному органі уряду публікувались, перш за все, 

розпорядження, повідомлення законів, замітки, оголошення та ін. Але 

починаючи з 8 грудня 1918 р. у 15 випуску часопису повідомлялось, що 

„Український Голос” змінює своє поле діяльності і в основному починає 

публікувати приватні розпорядження та оголошення. Уся відповідальність за 

випуск часопису лягала на редакцію [91, с. 3]. Проте, в силу обставин 7 
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випуск „Українського Голосу” від 23 січня 1919 р. стає „урядовим органом 

Національної Ради і Повітового Комісаріату”, а з 8 числа 24 січня 1919 р. 

„урядовим органом Національного Комітету”. 4 травня 1919 р. „Український 

Голос” припиняє своє існування як часопис і трансформується, як інше 

видання під назвою „Українські Вісті” [18, с. 134] . 

Іншим часописом, який поширювався у військах, був щоденник 

„Република” – офіційний орган уряду ЗУНР (виходив у Станіславові з 2 

лютого до 25 травня 1919 р.). Його редактором став галицький історик Іван 

Кревецький [294, с. 226]. Також безпосередню участь у виданні газети брали 

участь Кость Левицький, Теофіл Кормош, Богдан Чайковський, Степан 

Вітвицький, Луць Мишуга, Михайло Грушевський, та інші [4, с. 128]. Поряд 

з офіційними публікаціями „Република” часто друкувала звернення уряду, 

командування до вояків УГА, повідомлення з фронтів і земель, окупованих 

поляками, нариси про героїчні вчинки фронтовиків, списки полеглих героїв. 

У вступній статті першого числа „Републики” зазначалось: „... що це 

буде часопис републікансько-демократичний і безпартійний. Передусім 

стоятиме на становищі української державності. Провадитиме постійний 

урядовий відділ. Буде інформувати читачів про всі актуальні події з 

українського життя” [43, с. 1]. Поряд з цим наголошувалось, що видання 

часопису буде працювати непохитно на національному ґрунті. 

Основною рубрикою часопису був „Урядовий відділ”, де редакція, 

„бажаючи інформувати на загал про те як будується своя українська 

державність й які норми установлює вона для нього” [43, с.1 ], постійно 

друкували найважливіші розпорядження уряду ЗУНР. Разом з тим, часопис 

при поданні інформаційних повідомлень шляхом звичного поділу 
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розмежував призначення інформації до аудиторії. Оскільки часопис 

формувався як інформаційний урядовий щоденник, то матеріали, які 

опубліковувалися на шпальтах газети, були переважно світського характеру. 

Водночас, редакція часопису багато уваги приділяла публікаціям і на 

військову тематику. Так, в одному з перших чисел „Републики” було 

поміщено виступ голови уряду С. Голубовича на сесії Національної Ради. 

„Уважаємо в сеї хвилині першим і найважливішим обов’язком правительства 

і народу з’єдинити і підняти всі народні сили, – закликав голова уряду, – до 

оборони нашої землі та до увільнення її від ворожого наїзду” [39, с. 2].  

Невдовзі після возз’єднання ЗУНР із Українською Народною 

Республікою „Република” опублікувала звернення Трудового Конгресу до 

вояків українських армій: „Час страшний, вороги насідають, щоб відібрати 

від нас нашу окуплену кров’ю землю. Держіть се, стрільці і козаки, свій 

бойовий стяг високо!” [110, с. 2]. Коли наприкінці лютого 1919 р. з вини 

польської сторони були зірвані переговори про мир за участю делегації 

Антанти, газета опублікувала відозву командувача УГА: „З чувством тяжкої 

образи за кров наших братів, за святу пам’ять полеглих за волю і народну 

честь старшин, стрільців і козаків, Начальна Команда примушена 

продовжувати війну з ворогом, що не має власних сил удержатися на 

зрабованій нашій землі і хапається за чужу поміч держав Антанти” [45, с. 4]. 

22 травня 1919 р. у період, коли польські війська генерала Галлера 

розгорнули загальний наступ по усьому 300-кілометровому фронту, коли під 

тиском переважаючих сил УГА відступила, „Република” опублікувала 

звернення президента ЗУНР Є. Петрушевича із закликом до народу: „У ці 

вирішальні дні напружити всі зусилля, а армії – виявити стійкість і героїзм, 
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щоб зупинити ворога, відстояти незалежність української 

держави” [108, с. 1]. 

Поряд з оперативними повідомленнями з фронту „Република” 

друкувала чимало матеріалів про героїчні подвиги вояків та цілих підрозділів 

і частин. Так, 15 березня 1919 р. вона помістила наказ командира 3-го 

галицького корпусу бригаді УСС, у якому зазначалося: „Три дні боретеся Ви 

з вродженою Вам відвагою – і славні діла увінчалися успіхом: ворог 

захитався і відступає. Вітаю Вас, славні Українські січові стрільці, дякую 

Вам за велику поміч військам повіреного мені корпуса” [195, с. 4]. Такі 

публікації „цивільної” газети надавали натхнення воякам не тільки бригади 

УСС. Вони мали суттєве виховне значення для всієї армії. 

Беручи до уваги, що особовий склад армії був здебільшого селянського 

походження, значний резонанс мали публікації щодо прийнятого 

Національною Радою земельного закону. У передовій статті „Історична 

подія” особливо відзначалося: „Всі наші славні герої, всі жовніри і бранці 

вернуть домів, щоб одержати справедливий після їх заслуг наділ 

землі” [117, с. 6]. Рішення Національної Ради схвально зустрінуло стрілецтво, 

назагал галицьке суспільство. 

До фронтових частин і запілля також діставався і орган соціал-

демократичної партії „Вперед”, єдиний з українських часописів, що виходив 

у Львові в часи українсько-польської війни. Завдяки співробітництву в ньому 

Л. Ганкевича, М. Возняка, М. Голубця, В. Гнатюка він дотримувався 

національно-державницького курсу. Для вояків УГА регулярно публікував 

оповіщення про пошуки, вістки про близьких, що опинилися на окупованій 
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території. Часопис поміщав списки полеглих, а також полонених та 

інтернованих військовиків [144, с. 56]. 

Серед галицького стрілецтва поширювався також і „Український 

прапор” (редактор – визначний громадсько-політичний діяч С. Баран), який 

видавався у 1919 – 1920 рр. у Відні. У ньому часто друкувалися статті 

патріотичного змісту діячів ЗУНР К. Левицького, Л. Цегельського, 

К. Трильовського, В. Шухевича та інших, інформації про визвольні змагання 

українців. Після переходу УГА за р. Збруч часопис звернувся у редакційній 

статті до вояків: „Тисячі і тисячі найкращих синів України зложили свої 

молоді голови в обороні рідної землі перед оружною ляцькою навалою; 

перед великою перевагою мусіла однак наша галицька армія податися за 

Збруч. Оружна справа ще досі не закінчена і нам ще прийдеться зложити нові 

жертви для відзискання занятих нині поляками українських 

областей…” [44, с. 1]. 

1 листопада 1919 р. „Український прапор” опублікував спогади голови 

першого уряду ЗУНР К. Левицького, В. Шухевича, П. Карманського про 

Першолистопадовий зрив, героїчну боротьбу галичан проти польської 

окупації краю. У статті „Після 573 літ прірви” Л. Цегельський писав: „Події 

листопада 1918 – травня 1919 рр. свідчать, що український народ Галичини, 

Буковини та Закарпаття як цілість, в своїй масі, дав тоді незбиті докази, що 

він є нацією свідомою свого „Я” і що він заслужив перед лицем історії в 

цілости на те, щоби бути свобідним, сам собою правити” [346, с. 1–2]. 

Газети, які виходили у повітових центрах, були органами державної 

влади, але в умовах війни вони, по суті, ставали часописами місцевих 

Окружних Команд. Зокрема, такі як „Золочівське слово” (23 листопада 
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1918 р. – 21 травня 1919 р.) – редактори М. Біляч і М. Голубець, „Стрийський 

вістник” (21 листопада 1918 р.  – початок березня 1919 р.) – редактор 

А. Микитюк, „Дрогобицький листок” (12 листопада 1918 р.  – 15 травня 

1919 р.) – редактор І. Калинович, „Голос Калуша” (4 січня – кінець березня 

1919 р.) – редактор М. Струтинський, „Збаражське слово” (4 лютого – 24 

березня 1919 р.) – редактор А. Шмігельський та інші [18, с. 134]. Розглянемо 

діяльність деяких пресових органів. 

Одним з перших (6 листопада 1918 р.) у Жовкві на базі видавництва і 

друкарні отців Василіян з’явився часопис „Україна”. Його редактором став 

о. Я. Фещак, згодом польовий духовник УГА. Вже у першому числі він 

надрукував звернення повітового бойового комітету до українців 

Жовківщини із закликом ставати в ряди українського війська: „При Божій 

помочі осягнули ми се, до чого вздихали наші діди і прадіди, і до чого ми від 

давна стреміли – свою власну державу, вільну Україну! Від тепер ми вже не 

раби, а свобідний народ… Ми кличемо до всіх, кому лише мила наша 

Вітчизна, кому мила єго жінка, діти, сестри, тато і мати – до 

зброї!” [332, с. 2]. 

Такі публікації, безумовно, знаходили відгук серед населення краю, 

про що свідчать повідомлення у наступних числах часопису. „Дуже гарний 

примір дала тепер одна громада Жовківського повіта, – інформувала газета 

25 листопада того року. – Зібралися всі мужчини, навіть сиві старики і пішли 

всі добровільно зголоситися до війська. Коли одного старика не хотіли 

приймати до війська, він заявив, що має 67 років, але не може сидіти дома, 

коли Вітчина в небезпеці”  [231, с. 2]. 



98 

 

У кожному номері „України” друкувалися повідомлення з фронтів, 

накази команданта окружної військової ОВК сотника УСС Івана Коссака 

(брата командувача УГА полковника Г. Коссака). Часто через газету він 

оголошував подяки військовим частинам, що боронили західні кордони 

Жовківщини, дислокувалися на її території й поповнювалися вояками з 

повіту [109, с.4]. 

Напередодні Різдвяних свят сотник Г. Коссак оголосив на сторінках 

„України”: „Наказ № 4 від 4 січня 1919 р. Христос рождаєся і Україна 

рождаєся! Стрільці і козаки! Перший раз від довгих століть святкуватимуть 

діти України роковий празник Рождества Христового як вольні сини 

великого вольного народу, як вольні горожани великої Української Народної 

Республіки” [242, с. 1]. Г. Коссак закликав вояків вірно служити Батьківщині. 

У кореспонденції 7 грудня про відвідини окружним командантом шпиталю 

часопис схвально характеризував діяльність сотника: „В короткім часі 

зорганізував цілий повіт справді знаменито. Перестроїв жандармерію, завів 

всюди міліцію, перевів мобілізацію, упорядкував військо, уоружив єго і 

зділав спосібним до бою. За час свого урядування вислав на всі потрібні 

фронти боєві понад 20 сотень, які вже дали доказ своєї карности і боєві 

справности хоть би занятєм Грибович, Дублян, Брюхович” [242, с. 1]. Газета 

виходила поважним накладом – більш як 2000 примірників. 

Привертає також увагу газета Окружної Національної Ради в Коломиї 

„Покутський вістник” [234], який виходив двічі на тиждень (редактори 

Я. Навчук і О. Карашевич). З нею плідно співпрацювали уродженка 

Гуцульщини, відома поетеса М. Підгірянка, знаний педагог Б. Заклинський, 

М. Голубець, Д. Николишин та інші. У газеті особлива увага редакції 
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відводилась питанню боротьби українського народу за державність. Так, у 

першому випуску розміщувалась відозва під назвою „Український Жовніри – 

Український Народе!”, в якій зазначалось, що українське військо та 

український народ, повинен виконувати свої патріотичні обов’язки, а саме 

захищати Батьківщину [124, с. 4]. Такі заклики не були поодинокими, у 

часописі для цього відводилась окрема колонка, де подавались звернення, 

оголошення, розпорядження, накази військової та цивільної влади. 

Часопис неодноразово звертався до населення краю, воїнів армії із 

закликами боронити свою державу від польської і румунської навали. „Те, 

що снилося Шевченкові ген в сибірських заспах, – писав у статті „Завдання 

наших днів” М. Голубець, – за чим зітхало стільки серць великих і малих, те, 

що було неосяжною метою зусиль цілих поколінь – Українська держава, – те 

повстає на наших очах… Кожен, хто стане на свойому становищі, кожен хай 

сповнить свій обов’язок. Бо інакше зусилля найкращих у народі підуть на 

марне” [62, с. 4]. Публікувалися повідомлення з фронту про участь у боях 

гуцульських сотень і куренів, сформованих на Покутті. У одному з таких 

повідомлень – „Признання Начального вождя” за підписом командувача УГА 

генерала М. Омеляновича-Павленка відзначалося: „Висказую мою щиру 

подяку гуцульській сотні, яка багнетами не тільки відперла вчетверо 

більшого ворога, та ще й здобула в него два скоростріли. Звертаю увагу на 

всіх славних Гуцулів і певен, що як всі так будуть боронити Вітчизну від 

ворога, як Гуцули, то вона буде свобідною і щасливою” [241, с. 4–5].  

У стрілецьких лавах поширювався і „Бережанський вістник”, який, 

зокрема, опублікував виступ посла Т. Старуха на засіданні Національної 

Ради: „Пам’ятаєте, браття хлопи, що при такій світовій еволюції народів і 



100 

 

при такому історичному відновленню світу і людства тільки той народ буде 

жити, котрий зрозуміє великий момент часу і зуміє сам собі забезпечити 

волю, свободу і землю, на котрій живе, а до того є тільки один спосіб і єдно 

средство рятунку, а то: постановити сильну і карну армію народню. Як ми, 

40-мільйонний народ, зуміємо в тім великім і в тім переломовім часі життя 

людського поставити сильну і карну армію, то наше життя і наша будучність 

запевнена” [8, с. 3]. У цій газеті поміщено також лист брата посла А.Старуха 

про репресії і знущання польської влади над українцями 

Лемківщини [18, с. 245]. У коментарі до цього листа посол Старух зауважив: 

„Отож всі сили зберем, всі нерви напружимо і станьмо в ряди нашого війська 

для оборони нашого краю, поможім свіжими силами нашому дорогому 

войськові, щоби воно могло нас боронити” [18, с. 245]. 

Підсумовуючи діяльність цивільної преси, треба підкреслити, що всі 

видання розпочали свою роботу у важкий для українського народу час 

боротьби за державну незалежність. Ця преса виконувала роль „організатора” 

серед українського суспільства, оскільки для успішної боротьби на фронті 

потрібна була беззастережна консолідація населення в тилу. Про завдання 

українських письменників, а загалом – публіцистів і журналістів, писав 

згодом у своїй статті „Табор. Чергові проблеми військового будівництва в 

українській військовій літературі” С. Петлюра: „Інтенсивна праця 

письменництва…заповнить ті прогалини, що досі давали себе відчути, і дасть 

в наші руки більш певні знаряддя для виконання ними свого обов’язку 

перед…Батьківщиною… Українське слово… повинно зберегти традиції 

воєнної боротьби за державність, повинно створити і виплекати в тяжкі 

переходові часи великі животворні цінності й передати їх для вжитку своєму 
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народові в нових його змаганнях вибороти і оборонити власну 

державу” [228, с 45]. 

Цивільна преса в період умов воєнного часу ставила собі за мету 

інформувати населення свого повіту та армію про найважливіші політичні та 

військові події. Публікації ж на теми вільної Української держави, 

піднімаючись до високого національного звучання, впливали на почуття і 

настрої читачів силою фактів, переконували в необхідності підтримувати 

оборону республіки. 
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3.3. Проблемно-тематичні аспекти військових пресових видань  

Процес реформування та командування збройних сил будь-якого 

війська – важка і кропітка робота. Попри правильну організацію боїв, однією 

із основних цілей керівництва армії є і раціональний розподіл кадрів у 

необхідні структури, правильний вибір стратегії поведінки як на фронті, так і 

у тилу, правильна організація часу, вибір найоптимальніших шляхів нападу 

та атаки. Перелічені функції стосуються більшою мірою самих військових 

дій. Адже, крім битв і кровопролитних війн існувало життя поза межами 

фронту, про яке армії та мирне населення повинне було довідуватися 

якнайшвидше. Саме це і покликані були зробити пресові органи та газети. 

Виникнення молодої західноукраїнської республіки спричинили 

суттєві зміни в тогочасній інформаційній політиці, спрямованій на 

забезпечення безпосередніх функціональних завдань преси – інформування 

споживача. Революційні переміни на західноукраїнських землях сприяли 

становленню української журналістики в нових державницьких умовах 

існування. Практично зникла традиційна для австрійської державної 

практики цензура. Демократизація суспільного життя сприяла поширенню 

свободи слова та друку. Постання української державності вивело на 

суспільну арену десятки нових українських часописів, що стали 

відображенням глибинного зламу української суспільної свідомості за 

надзвичайно короткий період. Участь у формуванні нової української 

газетної періодики взяли політичні та громадські діячі, літератори та 

науковці, представники молоді та студентства, українські військовики, 

стаючи редакторами, авторами публікацій, дописувачами газет тощо. Все це 

в комплексі знайшло своє відображення в кількісних та якісних показниках 

української періодики [68, с. 24]. 
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Серед загалу часописів, які виходили на західноукраїнських теренах, 

варто виокремити в окрему групу друкованих періодичних та неперіодичних 

видань військову пресу УГА, що стала фактичним продовженням традицій 

стрілецької преси УСС. 

Перші українські часописи з військової тематики з’явилися 

напередодні Першої світової війни, коли широкого розмаху набрав 

національний мілітарний рух. Військово-спортивні товариства і організації – 

„Січ”, „Січові Стрільці”, „Сокіл”, „Пласт” залучали до своїх лав близько 

200 тис. молоді з середовища студентів, гімназистів, інтелігенції, 

селянства [144, с. 82–84]. Їх керівні органи засновували власні видання. Так, 

в період з 1912 – 1914 рр. у Львові видавався часопис „Січові вісті” (редактор 

Д. Катамай). На його сторінках друкувалися повідомлення про діяльність 

осередків „Січі”, статті з історії українського війська, які сприяли вихованню 

січовиків у дусі патріотизму, готовності до визвольних змагань. У цей же час 

виходив журнал „Відгуки”. Про його ідейне спрямування яскраво свідчить 

девіз: „Українська незалежна держава і збройна боротьба за її 

самостійність” [144, с. 82–84]. Патріотичному вихованню членів товариства 

„Сокіл” сприяла газета його управи „Запорізькі вісті”. Її публікації, 

присвячені героїчному минулому українського народу, сприяли піднесенню 

національної свідомості й будили молодь до активних дій [144, с. 84]. 

Сформований Легіон УСС згуртував у своїх лавах високоосвічених, 

талановитих вояків, цвіт галицької інтелігенції. Тож невипадково з перших 

днів його існування, як писав стрілецький історик С. Ріпецький, „Поруч зі 

збройним чином Українських Січових Стрільців, разом із воєнними трудами 

та бойовими подвигами, супроводила їх нерозлучно від самого початку їхня 
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багата та широка духовна творчість, глибока національно-визвольна думка та 

мистецтво у всіх його виявах і формах” [262, с. 135]. Одним із таких проявів 

стало заснування власних часописів і видань. Започаткував їх у період 

карпатських боїв четар УСС, відомий поет Роман Купчинський журналом 

„Новініана”. Його змістом була поема про фронтові будні і пригоди стрільця-

січовика Л. Новіни-Розлуцького. Улітку 1915 р. почав публікуватись 

гумористично-сатиричний журнал „Український самохотник”, який 

регулярно виходив у Коші Легіону УСС до лютого 1918 р. Його оригінально 

ілюстрував відомий галицький художник, визначний майстер карикатури, 

стрілець Осип Курилас. Журнал був надзвичайно популярним серед 

січовиків. Крім оперативної інформації з стрілецького життя він публікував 

гумористичні оповідання, дотепні анекдоти, поетичні твори. Всього вийшло 

40 чисел журналу. З 1918 р. його заміну журналу „Український самоходник” 

почав виходити „Молодий самохотник”, що видавався у Львові [144, с. 124]. 

Під час перебування січовиків у другому ешелоні фронту, узимку 

1916 р., на фронті була створена артистична трупа (А. Баб’юк, Л. Лепкий, 

А. Лотоцький, Р. Купчинський, О. Курилас та ін.), яка започаткувала видання 

журналу „Бомба”. Він був ілюстрований малюнками І. Іванця, О. Куриласа, 

Л. Лепкого і відзначався гострою сатирою на негаразди в галицькому 

суспільстві та в стрілецькому житті [335, с. 46]. В той час поширювався 

місячник „Вістник Пресової Кватири УСС”. Він інформував про діяльність 

Кватири, публікував статті, оповідання січовиків, передруки з „Вістника 

Союзу Визволення України”. Видавали його М. Угрин-Безгрішний і 

А. Лотоцький, формулюючи свою програму таким чином: „Бути дзеркалом 

життя стрілецької „новітньої”Січі, де попри звідомлення з життя в Коші та 
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полі, містилися б і літературні твори, що були б також дзеркалом життя 

стрілецтва, його думок, ідей, змагань” [335, с. 46]. До літа 1917 р. виходив 

також журнал „Усусус” (редактор Ю. Каламар, художник О. Курилас). Не 

менш популярними серед військових були місячники „Шляхи”, „Червона 

Калина” (редактор М. Угрин-Безгрішний). Вони надихали особовий склад 

Легіону на боротьбу за визволення України [335, с. 46]. 

Помітне місце у вихованні високих моральних якостей належало 

релігійному часопису „Місіонар”, заснованому митрополитом 

А. Шептицьким ще 1897 р. „Місіонар” поширювався по всій Галичині, відтак 

і на фронті. Його редактори – талановиті публіцисти, василіянські діячі 

оо. Л. Березовський, І. Пришляк та Я. Фещак — надрукували чимало статей 

глибокого змісту та ідейної спрямованості: „Чего учить нас теперішня 

війна” [9, с. 4], „Витревати” [244, с. 7–9], „Будьте милосердні” [331, с. 2] та 

ін. Велике враження на стрілецтво справляли пастирські листи Андрія 

Шептицького. 1918 р. „Місіонар” опублікував велику працю митрополита 

про патріотизм українського народу. А.Шептицький підкреслював, що любов 

до рідної землі, Вітчизни, до свого народу і рідної мови, а також спільна 

народна історія – надзвичайно важливі чинники в житті кожної людини, вони 

скріплюють народ у цілість, складають джерело патріотизму [244, с. 8]. У 

статті „Витревати”, опираючись на історію людства, редакція часопису 

стверджувала, що народи, які не мали терпіння і витривалості на крутих 

поворотах і в складних періодах життя суспільства, втрачали свою свободу і 

свою Батьківщину. Отже, „Хто терпен, той спасен” [244, с. 7]. 

Враховуючи, що величезна кількість чоловіків, вірних своїм коханим 

жінкам, перебувала на фронтах війни, „Місіонар” запровадив серію 
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публікацій для фронтовиків: „На розвагу нашим воякам», „Жовнірова тайна”, 

„З поля боїв”. Такі публікації, як „В Божих руках”, „На стійці”, „По-

лицарські”, „Не позбувай геройства”, „Служба”, „Мої дома” та інші. Листи 

фронтовиків до редакції „Місіонару” свідчили про велику популярність 

часопису серед стрілецьких мас [335, с.167]. 

Оскільки полк УСС став ядром новостворених Збройних сил ЗУНР, 

традиції, форми і методи роботи пресової служби, опрацьовані в роки війни, 

були перейняті молодою УГА. Варто зауважити, що бойові групи, корпуси, 

бригади і полки очолювали здебільшого старшини колишнього Легіону, 

організатори видавничої справи та активні діячі культурно-мистецької 

роботи. „Серед тих 50 часописів, що появилися в 1918 – 1919 рр. на 

галицькому і наддніпрянському грунті, – писав керівник ПК УГА сотник 

О. Левицький, – найкраще і найбільш безпосередньо ілюстрували духа 

галицького вояка часописи, які видано стараннями фронтових, чи взагалі 

військових команд” [161, с. 330]. 

Поруч із державними виданнями, регіональною періодикою наприкінці 

1918 р. в УГА з’являється власна військова преса, яка базувалася на 

традиціях, закладених журналістикою січового стрілецтва. З цього приводу 

С. Сегеда зазначав, що найголовнішим завданням урядових військових 

видань було: „освітлювати всебічно теорію військового діла і зокрема 

синтезовану, етапи закінченої світової війни, а також тої боротьби, яку 

провадила Українська армія за державну незалежність України” [273, с. 79.]. 

Аналіз публікацій видань УГА показує, що переважна їх більшість належала 

до таких проблемно-тематичних напрямів: бойовий шлях війська; утворення 

українського війська; суспільно-економічні події в Україні; міжнародні події 
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та Україна в їхньому контексті; події на поневолених українських землях; 

задоволення релігійних потреб військовиків; біографічні матеріали 

керівників уряду та війська; культурне життя держави та війська. 

Висвітлення бойового шляху війська – це один із найважливіших 

проблемно-тематичних напрямків військової преси, бо від успіху боротьби 

залежало все: господарське, культурне життя України, й міжнародне 

становище й існування України як держави. Обсяг публікації про бойові 

події перебував у залежності від активності дій на передовій. Затишшя на 

фронті спричиняло появу на шпальтах газет значної кількості матеріалів 

агітаційно-пропагандистського характеру, більше уваги надавалося 

міжнародним подіям та суспільно-політичному життю.  

Творення війська – важливий проблемно-тематичний напрям часописів 

УГА, у яких відображали всі етапи становлення та розвитку армії. Публікації 

висвітлювали різні аспекти творення українського війська, етапи його 

реформування. Наприклад, висвітлювались нові призначення, принципи 

творення українського війська, найголовніші напрямки командування щодо 

цього [68, с. 23]. Окремими тематичними напрямками висвітлення преси 

УГА були: висока фахова підготовка керівників війська; дисциплінованість 

армії; затвердження і забезпечення одностроїв українського війська; 

введення відзнак, ступенів (звання), взаємодія фронту і тилу. Військова преса 

також відображала вплив урядових актів на хід творення українського 

війська [357, арк. 1]. 

Аналізуючи матеріали такого типу, можна сформувати певний 

висновок про нелегкий шлях творення українського війська, його проблеми й 

помилки на цьому шляху. Матеріали цього проблемно-тематичного напрямку 
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розташовані у хронологічній послідовності, що дає можливість розуміти 

динаміку процесу [273, с. 72]. Велика увага звертається на підняття 

духовності, патріотизму військовослужбовців, їх самооцінку і самоповагу. 

Окремою тематикою військової періодики УГА була пропаганда ідейної 

боротьби за незалежну соборну Україну, поширення ідеї серед цивільного 

населення. Так, у західноукраїнських виданнях редакційні комітети 

пропонували читачам інструкції щодо пропагандистської роботи: „До 

Українського Війська з Галичини” [90, с. 4], „Як освідомлять 

народ?” [394, с. 6], „Завдання Галицького війська” [103, с. 4]. У пресі УГА 

також робилися наголоси на важливості збору матеріалів про творення 

українського війська для історії. Низка публікацій історичної тематики у 

військовій пресі мала на меті показати славне минуле України і утвердити 

сподівання на майбутнє. В статті „Галичина і Наддніпрянщина. Взаємний 

захист у тяжких хвилях. (Історична пригадка)” проводяться паралелі Західної 

і Східної України, читач підводиться до висновку про спільність історичного 

минулого і майбутнього Галичини і Наддніпрянщини [56, с. 6]. З цього 

приводу С. Сегеда влучно зауважує, що преса як Армії УНР, так і УГА 

послідовно дотримувались позиції, що Україна має бути єдиною, соборною, 

незалежною державою [273, с. 74]. Україна довгий час була розділена на дві 

частини, що мало вплив на формування характерних відмінностей між 

українцями, що населяли західні і східні області. Газети приділяли значну 

увагу цьому питанню всіляко підкреслювали у своїх публікація єдність 

українського народу. Наприклад, в статті „Злука всіх земель України та 

Українське військо” [112, с. 6] підкреслюється надзвичайна важливість цієї 

події та її вплив на подальшу долю держави: „І ось тепер прийшов великий 
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час, коли сам український народ в вільній Нар. Республіці може свідомо 

нищити ту спадщину московської і австрійсько-польської культури, коли 

може всіх сил доложити щоб з’єднати себе духовно, щоб створити в 

відношенню до народу – оден український світогляд” [112, с. 6]. Такі 

звернення-заклики до єднання лунали і в інших матеріалах центрального 

видання УГА під заголовками „До Українського війська з Галичини”, „До 

Українських селян і міщан” [328, с. 123], де висловлювались прохання селян 

наддніпрянців підтримувати військо і біженців з Галичини. 

Однією із провідних тем української військової преси було висвітлення 

економічних та соціально-політичних подій в Україні, від яких залежала доля 

держави. Глибокий коментар політичних подій давав можливість читачам 

краще зорієнтуватись в суспільно-політичному житті держави. Преса 

надавала багато уваги питанням формуванню урядів, ведення національної 

політики. Публікації вказують на постійну увагу часописів до суспільно-

політичних подій в державі і неослабний інтерес до таких повідомлень. 

Тісний зв’язок суспільно-політичних проблем з економічними, зумовлений 

особливостями історичного періоду становлення української держави, був 

причиною того, що подекуди автори статті об’єднували в один проблемно-

тематичний напрям матеріали, які розповідали про суспільно-політичне і 

економічне життя країни [273, с. 79]. 

Основний склад УГА переважно складався із представників селянства 

та сільської інтелігенції, тобто людей, чиє довоєнне життя було тісно 

пов’язане з працею на землі, і які розуміли, що від вирішення господарських 

справ на рівні держави залежить становище і їхніх сіл. Роз’ясненню складних 

для селян питань політичного та господарського влаштування держави 
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присвячувалися матеріали у більшості часописів. Публікації, які об’єднувала 

проблема господарських проблем, займали значне місце на сторінках газет, 

але, як підкреслювалося в пресі, без вирішення політичних проблем 

господарських питань не розв’язати [273, с. 79.]. Також публікувались 

відомості про становище з хлібом, заходи уряду для постачання армії, 

грошові відносини. У військовій пресі акцентувалась увага на значені війська 

на даному етапі у врегулюванні господарських питань.  

Актуальність тематики міжнародного життя у військових часописах 

зумовлювалося складним міжнародним становищем України. На жаль, часто 

обставини в історії складались так, що доля України вирішувалась не в 

Україні, оточеній численними ворогами, а залежала від інших держав, що 

сподівалися на подальше використання України у власних інтересах. У 

деяких номерах газет матеріали про міжнародні події займали до половини 

газетної площі, бо редакторський колектив розумів важливість впливу подій 

в Європі на становище України серед народів Європи, ставлення 

європейських держав до України на становлення її як держави. Географія 

країн, відомості про які представлені на шпальтах військових газет, широка 

(Польща, Угорщина, Румунія, Білорусія, Литва, Австрія, Франція, Німеччина, 

Юго-Слов’янська держава (Хорватія, Сербія, Славонія, Країна, США, 

Бразилія та ін.) [272, с. 110]. Можна виділити такі аспекти цього проблемно-

тематичного напрямку: політичні події за рубежем; військові події в 

зарубіжних країнах; новини економіки зарубіжних країн; аналіз становища 

України в контексті міжнародних подій і ставлення до неї з боку країн 

Європи, Америки; новини науки та культури за рубежем; зарубіжні події 

побутової тематики. Спричинила таку увагу до міжнародних подій і 
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залежність існування самостійної України від політичного курсу Європи та 

Америки. Тому увага оглядачів зарубіжних подій була прикована, 

насамперед, до політики. Та марним були сподівання українського народу на 

підтримку інтересів Української держави. 

Окремо слід звернути увагу на матеріали, що висвітлювали політичні 

події у Польщі. Відомості щодо економіки і політики подавалися 

здебільшого стисло. Більше уваги надавалось військовим подіям у Польщі. 

Крім власних матеріалів у пресі використовувались передруки з різних газет, 

в основному польських. Цікавою була практика публікацій ворожих 

оперативних звітів, які друкувалися в українському перекладі зі збереженням 

змісту оригіналу без коментарів. Поруч публікувалася інформація про ті ж 

події з погляду редакції [272, с. 108]. Таким чином, аналізуючи проблемно-

тематичний напрямок, що характеризує міжнародне життя, можна зробити 

висновок про врахування часописами багатогранності інтересів читачів щодо 

міжнародних подій і вміле використання розміщення матеріалу на газетній 

площі для посилення інформованості особового складу війська та 

пропагандистського впливу. 

Культурне життя країни часописи представляли досить лаконічно. Це 

пов’язано із перебуванням Галичини у стані війни, а також зі військовою 

специфікою видання. Військова преса подавала регулярні огляди новин 

культури з українських військових та цивільних часописів, повідомлення про 

вихід у світ нових культурологічних видань, повідомлення про культурні 

заходи в місцях дислокації армійських підрозділів [335, с. 178]. Серед 

матеріалів військової преси була низка публікацій, спрямованих на 

задоволення релігійних потреб військовиків. Їх можна віднести до окремого 
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проблемно-тематичного напрямку. Газети регулярно вміщували матеріали, в 

яких показувалась спільна просвітницька робота армії і церкви, друкували 

календарі церковних дат, вітання війську від командирів і самої редакції з 

нагоди найвизначніших християнських свят [272, с. 110]. Потрібно 

зауважити, що на сторінках газет не велась активна релігійна пропаганда, а 

саме релігійність більшості читачів зумовило формування в газеті цього 

проблемно-тематичного напрямку. Військові часописи, враховуючи 

психологію військовика, для „релаксації” поміщали цікаві різнопланові 

короткі повідомлення, що не стосувалися глобальних тем, гумористичні 

оповідання, патріотичні та ліричні вірші тощо. 

Проблемно-тематичними напрямками, характерними лише для 

військової преси УГА можна вважати: висвітлення подій в Галичині, зокрема 

важкого становища українців, звірств поляків; ретроспективне відображення 

подій 1918 р. (битва за Львів), що мало вплив на сучасне становище в 

Галичині й на формування світоглядних позицій вояків; проблеми військових 

фахівців і їх використання УГА – переваги залучення фахівців – не українців 

до служби в УГА; збереження цілісності армії, її єдності, що 

обґрунтовувалось потребою зберегти бойовий дух війська, прагнення 

відвоювати Галичину. Характерною рисою преси УГА були матеріали 

„Життєписи Вождів Української Армії” [351, арк. 18], де на прикладі 

життєвого шляху командирів розкриваються історія становлення 

українського війська, його структура, бойовий шлях, формувалось глибоке 

розуміння психології особистості командира. В окремий проблемно-

тематичний напрям преси УГА варто виділити інструктивні статті щодо 

написання історичних мемуарів [272, с. 112]. Низка статей, що виходили з 
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продовженням, інструктували стрільців і старшин, як виконувати цю 

важливу справу: „Як писати мемуари. Практичні вказівки і пояснення”. 

Серед інструкцій щодо опису села, фабрик, ремесел є ті, що стосуються 

воєнних дій: „Вибух війни”, „Окупація”, „На війні” тощо [143, с. 14]. Завдяки 

цій клопіткій роботі і планомірній роботі сьогодні маємо багату мемуарну 

літературу, що допомагає сучасним історикам точніше відтворити картини 

визвольних змагань. Вже на той час існувала заклики до збереження архівів: 

„наші архівні скарби розтаскуються, псуються, знищуються, одним через 

непорозуміння, другим „принципово”, третім для своєї власної корості та 

охорони” [355, арк. 4]. 

На час творення української військової преси існувало кілька шляхів її 

виникнення: спонтанний (перші видання УСС), заснування спеціально 

створеними відділами преси (армійськими і урядовими), з’їздами та 

фронтами, виникнення самостійного видання на основі українського додатку 

до російської преси [272, с. 136]. За часів ЗУНР спостерігаємо поряд із 

заснуванням спеціально створеними відділами армійської преси, особливий 

спосіб виникнення нових видань: ділення вже існуючого часопису на два 

нових, при збереженні спільного редакторсько-авторського колективу.  

Одночасно військові періодичні видання УГА можна також 

розмежувати на три групи: центральні органи (ДСВС, НК УГА) – „Вістник 

ДСВС”, „Стрілець”, „Вістка”; корпусні газети – „Козацький голос” (1-й 

корпус), „Полева газета” (2-й корпус), „Стрілецький шлях” (3-й корпус); 

часописи бригад і бойових груп – „УСС” (1-а бригада УСС), „Схід” (бойова 

група „Схід”) та інші [335, с. 156]. У період короткого перебування УГА у 

складі Червоної армії (навесні 1920 р.) найменування часописів було змінено: 
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центральною газетою став „Червоний стрілець”, а після реорганізації 

корпусів у бригади їх періодичними органами стали – „Червоний УСС” (1-а 

бригада УСС), „Перелом” (2-а бригада), „Стрілецький вістка” (3-я бригада).  

Вище командування УГА дбало, щоб з матеріалами військової преси 

могла ознайомитись більшість воїнів. Так, 10 квітня 1919 р. НК УГА видала 

наказ № 42/4 за підписом командарма генерала М. Омеляновича-Павленка і 

начальника штабу полковника В. Курмановича, який зобов’язував 

командирів усіх ступенів, зокрема, командирів корпусів, бригад і полків, 

дбати про те, щоб армійські газети доходили до кожного стрільця. 

Категорично вимагалося, щоб кожен курінь отримував не менш як 100 

примірників часопису НК УГА „Стрілець”, а кожна сотня, батарея, окремий 

підрозділ при штабі – по 25. Водночас наказ зобов’язував командирів 

організовувати і надсилати до редакції „Стрільця” дописи від підлеглих 

старшин, підстаршин і стрільців [196, с. 4]. Зважуючи на постійні подібні 

заходи щодо розповсюдження преси у стрілецьких лавах, можна зробити 

висновок, що військове командування неабияку увагу приділяло пресі з 

огляду на важливість забезпечення особового складу армії інформаційним 

матеріалом шляхом донесення інформації через часописи [335, с. 125 ]. 

Загальне керівництво військовою пресою здійснювала референтура 

військового міністерства (ДСВС), яку очолював недавній керівник преси 

штабу австрійської армії В. Бараник. Як вже зазначалося з 1 грудня 1918 р. 

вона видавала центральний орган відомства „Вістник ДСВС”. Своє 

призначення часопис задекларував у першому числі, зазначивши, що він 

„подаватиме розпорядки, поручення, накази, вказівки Д. С. В. С. і його 

відділів, щоби військо ві власти З. У. Н. Р. були повідомлені про визначену 
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роботу і могли її докладно виконувати” [42, с. 2]. Варто зауважити, що 

„Вістник” був розрахований, насамперед, на старшинський склад армії, 

публікував накази і вказівки про порядок проходження служби, присвоєння 

звань, дисциплінарну практику командирів. Тільки в одному з його чисел 

були надруковані списки іменувань (про присвоєння вищих звань) близько 

1 100 старшин піхоти, артилерії, кінноти, летунства й інших родів 

військ [42, с. 2]. Безперечно, це видання було важливим джерелом не лише 

інформативного характеру, а насамперед, носієм офіційної документальної 

інформації вищого військового органу УГА.  

До найбільш популярних серед військовиків належав часопис 

„Стрілець”, який виходив під редакцією відомого поета і драматурга Василя 

Пачовського, твори якого були завжди пронизані ідеями державності й 

самостійності України. До складу редакції В. Пачовський залучив багатьох 

письменників і журналістів: А. Бабія (М. Ірчана), В. Гадзінського, 

В. Гериновича. У газеті часто друкувалися О. Назарук, І. Кревецький, 

Б. Заклинський, О. Олесь, Ю. Шкрумеляк, Т. Франко (син І. Франка) та 

інші [335, с. 86]. Газета виходила щодня з січня 1919 р. величезним накладом 

– 16 тис. примірників у Тернополі, Станіславові, Стрию, Борщові, а з 15 

червня 1919 р. у Кам’янці-Подільському як „Український стрілець” (редактор 

– Г. Микитей). Припинила існування 16 листопада 1919 р. Кредо газети було 

викладено в одному з номерів: „Часопись має бути Вашим власним органом, 

– зверталася редакція до старшин і стрільців Галицької армії, – часописю 

усього українського війська. Вона буде писати про все, що Вас тішить, радує 

і славить, буде писати й про те, що болить Ваші молодечі серця, за чим 

тужить Ваша палка душа. Вона буде кріпити Вашого духа у важкім бою, 



116 

 

доносить українській суспільності про Вашу хоробрість, відвагу й геройство, 

про славу Ваших боїв” [222, с. 6]. 

Перше число часопису „Стрілець” побачило світ 1 січня 1919 р. в 

Тернополі [4, с. 130]. У тижневику, як урядовому часописі, подавались звіти 

з засідань Національної Ради, статті на біжучі теми, а також новини з фронту. 

На шпальтах першого числа „Стрільця” знаходимо вступну статтю під 

назвою-закликом „Робочий народе український” [263, с. 4]. Головна думка 

відозви спрямована до боротьби за власну державність. Зосереджуючись над 

питанням про одвічне гноблення українського народу, редакція часопису 

закликала до рішучих дій населення, старшин УГА, у справі визволення 

Батьківщини від загарбників, акцентуючи, що в єдності сила народу.  

З 13 січня 1919 р. друге число видання „Стрілець” почало виходити в 

Станіславові. Розглядаючи найбільш актуальні теми подій на фронті, у цьому 

випуску тижневика від 12 лютого 1919 р. було опубліковано статтю-

репортаж В. Пачовського „Настрій на фронті”. В публікації було вміщено 

розмову автора з раненим стрільцем у госпіталі в Станіславові, про настрій і 

дух галицьких солдат. Співрозмовник кореспондента часопису, розповідаючи 

про бойовий незламний дух українських військових, в кінцевому вислові 

зауважив: „Побачимо, як попровадять пани, як вони продадуть нас, то ми 

розправимось з ними коротко!... Сказав – шарнув попід горло – і вдарив 

кулаком об стіл, аж склянки задзеленькотіли” [223, с. 2].  

З березня 1919 р. редакція часопису „Стрілець” перейшла під відомство 

колегії, в склад якої входили Гриць Микитей і Володимир Гадзінський. Разом 

із збільшенням цільової аудиторія часопису увага редакторів приверталася до 

розширення проблемно-тематичних напрямків „Стрільця”. Поряд із статтями 
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на військову проблематику починають появлятися статті на світські теми. 

Так, у 12 номері тижневика від 19 березня 1919 р. знаходимо публікацію-

заклик „Селянсько-робітничий з’їзд”, в якій зазначалося від імені Обласної 

управи Селянсько-робітничого Союзу до населення краю: „Товариші селяни 

й робітники! В цей важкий момент, коли валяться основи світового 

капіталізму, коли трудовий народ хапає державну владу в свої руки і коли на 

колишніх царських та цісарських престолах повівають пролетарські прапори, 

взиваємо Вас на обласний Селянський Робітничий З’їзд до Станіславова. 

Просится як найбільше гостей з фронту” [41, с. 2]. 

З огляду на великий вплив друкованого слова на свідомість старшин і 

стрільців УГА командування відводило часописам значну роль у 

пропагандистсько-виховній роботі. Про це свідчить наказ генерала 

М. Омеляновича-Павленка про поширення газет серед особового складу: 

„Доставка преси на фронт є конечним условієм морального скріплення 

Українського війська” – писав командувач УГА [196, с. 4]. Газета „Стрілець” 

також публікувала звернення командувача до війська з нагоди важливих 

подій, накази з подяками за успішні бойові дії корпусів і бригад.  

Великий вплив на психологічний стан стрілецтва мали публікації 

фронтовиків про героїчні подвиги частин, підрозділів і окремих воїнів. Так, у 

кореспонденції „Честь відважним!” з Городоцького (під Львовом) напрямку 

розповідалося, як група стрільців під командуванням четаря Вайнгаймера 8 

березня захопила польський панцерний потяг. У бою особливо відзначилися 

десятники Т. Винник і Т. Мудрий [374, с. 2]. 

Значну увагу газета „Стрілець” також приділяла вихованню вояків на 

бойових традиціях УГА. Так, 1 листопада 1919 р. переважна більшість 
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публікації часопису були присвячені роковині Листопадового зриву. У 

святковому числі були поміщені спогади сотника УСС Д. Кренжаловського 

„Львів у перших днях Листопада 1918 р.” [139, с. 4]. Поряд із тим, в часописі 

неодноразово наголошувалось на агресорських діях польської влади, 

наводились численні факти знущань польських окупантів над українським 

населенням. Серед стрілецтва особливо великий резонанс викликав протест 

президента ЗУНР Є. Петрушевича: „За короткий час вспіли поляки так 

знищити Східну Галичину і більшість її спокійного населення, що 

більшовицькі банди в Росії не встигли доконати такого знищення навіть за 

рік свого існування. Майже всю українську інтелігенцію вивезли або 

розстріляли” [38, с. 2]. „Стрілець” приділяв постійно чималу увагу 

порушенням поляками гаазьких конвенцій щодо полонених. В одному з 

номерів повідомлялося, зокрема, що в таборі військовополонених Домб’є під 

Краковом щодня помирає від хвороб і виснаження 25-30 галицьких 

вояків [188, с. 6–7]. Зауважимо, що в лютому газета помістила 

розпорядження ДСВС, за яким полоненим полякам у таборах видавалося 

щомісячно: солдатам – 30 корон, офіцерам до капітана – 500, вищим чинам – 

800 [18, с. 290]. 

Значний вплив мала преса і на командування УГА, яке на них 

намагалося побудувати свою пропагандистську-виховну роботу, основний її 

акцент припадав на друковані видання. З цією метою командувач УГА 

Омелянович-Павленко видав наказ по УГА, у якому відзначав: „Начальна 

команда УГА, уважаючи, що доставка преси на фронт є конечним условієм 

морального скріплення Українського війська і щоби побороти трудності 

кольпортажі аж до самої бойової лінії приказую: 1. Команди корпусів 
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одержать по 100, команди батирий і булавних сотень по бригадах корпусах і 

Начальній Команді по 25 примірників часописа „Стрілець” до розподілу і 

розпродажі в своїх частинах. 2. Наказується рівночасно комендантам 

подбати, щоби „Стрілець” доходив дійсно до рук козаків” [362, арк. 3–4]. В 

одному із номерів часопису під великою заголовком „Читайте і з рук до рук 

передавайте!” газета вмістила статтю „Думайте читайте! – і другого 

научайте!” у якій зазначала: „Українське військо мусить знати що діється в 

світі, і розуміти, що розумна людина повинна читати часописи. Передавайте 

їх з рук в руки, щоб усі почули в найдальших відтинках фронту щоб могли 

відсвіжити душу і скріпити серце коли утома ними заволодіє. Читайте і 

другому передавайте!” [375, с. 4] 

В очах людей – цивільних та військових – газета була беззастережним 

авторитетом. „В перших місяцях війни часопис йшов на вагу золота. – 

згадував Брилинський. – За прочитання треба було платити 2 – 5 крон. А ті 

гроші були тоді не так дуже дешеві, й так мало їх тоді було” [143, с. 26].  

У ті буремні роки, коли на пошту особливих надій не покладали, 

військові газети виконували і своєрідну роль листонош. Вони друкували 

невеликі оголошення, повідомлення про долю родин. Для цього, зокрема, 

газета „Козацька думка” вела рубрики „Поштова скринька з Галичини” і 

„Поштова скринька до Галичини”. Нерідко її публікації займали 90 % 

газетної площі [143, с. 28].  

Редакція воєнних часописів намагалася не бути істинною в останній 

інстанції, не нав’язувати читачам свого бачення подій, а прагнула виробити з 

важливих державотворчих питань спільну думку, залучаючи до вирішення 

найширші кола українського громадянства. Так, коли Антанта усіляко 
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намагаючись допомогти Польщі, фактично робила усе для того, аби 

українські землі потрапили під протекторат Польщі, редакція „Стрільця” 

29 січня 1919 р. опублікувала статтю „Битися чи миритися?”: „Україні 

загрожують два фронти. Ззаду – поляки, із сходу – московський комунізм, – 

писала газета. – Перед нами ... питання: Чи нам миритися з панами ляхами, 

що кроваві судиції Україні судять, – а з цілою силою вдарити на північного 

ворога” [11, с. 3]. Тому з даного питання вирішила провести на своїх 

сторінках публічну дискусію.  

У листах до редакції читачі висловлювали свої погляди на цю 

проблему. Однак, як зауважила редакція, усі листи пронизувала єдина думка: 

„Радше чесно полягти, як не чесно впасти!” [240, с. 6]. 

Українські військові розуміли, що польський народ загалом не є їхнім 

ворогом, тому справедливо вважали, що „нам миритися треба з польським 

народом, до якого ми повинні найти дорогу. З польським імперіалізмом 

шкода і часу на балачки”, – писав, наприклад, 19 лютого 1919 р. з фронту 

І. Геринович [58, с. 6].  

На сторінках газети постійно подавалася оперативна інформація з 

фронту бойових дій УГА проти польських, а згодом і більшовицьких військ. 

Ці повідомлення друкувалися найчастіше у рубриках „З начальної команди 

українського війська” та „Новини”. Рубрика мала кілька підрубрик. Це, 

зокрема, „Офіційне повідомлення”, „Звідомлення українського генерального 

штабу”, „Північно-східна група”, „Східний фронт”, „Північна 

група” [328, с. 78]. 

Писала газета й про допомогу наддніпрянських українців Галичині. 

Зокрема 9 січня 1919 р. під рубрикою „Внутрішнє життя” газета надрукувала 
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розширену замітку „Допомога галичанам та буковинцям” [92, с. 5]. У замітці 

йшлося про те, що Вінницька повітова народна управа виступила із 

ініціативою встановити день збору майна, продуктів для допомоги 

галичанам, а 26 березня 1919 р. в кореспонденції М.Обідного „Ми 

поборемо”, опублікованій з підзаголовком „Фронтові враження”, йшлося про 

те, що на оборону Львова від польських військ піднялися усі – від малого до 

дорослого. „І коли здавалось, навіть природа випробувала захисників отчої 

землі – були такі морози, що люди, не маючи чобіт, соломою прив’язували до 

ніг дерев’яну кору, – на поміч галичанам прийшли їхні брати Сходу 

України” [205, с. 1]. М. Обідний розповів про вояків однієї з надніпрянських 

батарей, які чи не кожного дня в боях проти польських військ виявляли 

чудеса героїзму. І таких публікацій на сторінках „Стрільця” було немало. 

Вони переконливо свідчили, що в боях за Галичину відзначились і сини 

Наддніпрянщини.  

Редакція часопису не рідко опубліковувала цікаві для сприйняття 

тематичні військові нариси. Так, у трьох числах часопису „Стрільця” було 

надруковано великий нарис О. Благодіра „Отаман Долуд” [15, с. 4]. Нарис 

вражає правильністю зображувальних подій. Автор не прагне зробити зі 

свого героя людину-ікону, одночасно вказує і на негативні його риси 

характеру. Коли ж дати однозначну оцінку діям героїв важко, автор нарису 

дозволяє це зробити самому читачеві. Побудований нарис на описі багатьох 

епізодів із бойового життя отамана Долуда і діалогів, що разом становлять 

цікаву розповідь. Герой нарису постає перед читачем то відчайдушним 

вояком, то суворим і чуйним, майже сентиментальним щодо ворогів та 

зрадників.  
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Загалом нариси, надруковані на сторінках „Стрільця” й інших воєнних 

часописів, добре сприймалися читачами і тому були частими на сторінках 

газети. Обравши саме цей жанр, редакція „Стрільця” зуміла, наприклад, 

докладно розповісти про життєвий і бойовий шлях полковника 

Д. Вітовського, який безпосередньо спричинився до створення постійної 

української армії [144, с. 98].  

Зустрічаємо на сторінках „Стрільця” і жанр, який в сучасній 

журналістиці не використовується. Це нарис-негатив. Однак особливості 

цього жанру було не висміювання, як у фейлетоні, не спроба морального 

знищення противника, як у памфлеті, а об’єктивна констатація фактів, 

давався поширений авторський коментар. Прикладом цього може бути нарис 

„Генерал Бертельмі”. Уже сам його зачин настроює читача на відповідне 

сприйняття тексту: „Він найбільше спричинився до понижаючого нашу 

народну гідність, предположення, зробленого місією в справі границь між 

нами і Польщею до часу вирішення мирового конгресу”. А далі 

викладаються факти про „безтурботність” цього діяча [57, с. 2].  

Значну увагу часопис приділяв розвінчанню планів польської та 

московської вояччини, доводив, що з боку України війна мала визвольний 

характер, та була справедливою. З цією метою редакція публікувала офіційні 

директивні дослідження, основною ознакою яких була доступність 

сприйняття. Зокрема, у кореспонденції „Наші вороги”, яка друкувалася у 

двох числах (6 і 8 квітня 1919 р.) автор так пояснює суть польської агресії: 

„Вони хочуть землі, і то землі нашої з діда прадіда”. Друга частина 

кореспонденції розвінчувала наміри московських більшовиків: „Вони хочуть, 

щоби ніякий чоловік не мав нічого свого власного, щоби всяке добро було 
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спільне.... ся земля з цілими маєтками, селами, містами є власністю 

держави” [224, с. 4]. 

Нерідко актуальність моменту редакція намагалася виразити в 

„шапках”, які часто самостійно, без інших публікацій, втілювали у собі усе 

змістовне навантаження. Дохідливість, лаконічність, простота цих „шапок” 

була настільки ефективною, що військове командування радило 

передрукувати їх на окремі листівки. Так, окремими листівками були 

надруковані такі газетні „шапки”: „Громадяни! Хто з вас має дві пари чобіт, 

віддайте одну для українського козака, бо прийде комуна чи Денікін, то 

забере обидві пари. Жінко! Ти кожна маєш в скрині своїй полотно. Вріж арш-

два і дай на сорочку українському козакові”. Або: „Селяни! Гоніть з села 

дезертирів – вони зрадники рідного краю. Всі до війська для захисту землі і 

волі” [358, арк. 50]. 

Однак в жодній публікації українських часописів не закликалося до 

боротьби ні проти польського, ні проти російського народів: „Ми не 

боремося проти польського народу, ми свідомі того, що польський селянин 

чи робітник не все ненавидить українців, але боремось проти їх імперіалізму 

й нахабності” [358, арк. 50]. Глибше ця думка була висловлена в 

кореспонденції ПК НК УГА „Два фронти”, опублікованій в багатьох воєнних 

часописах на початку квітня 1919 р.: „По одному боці давній запеклий ворог 

українського народу і лях із своїми старими, завойовницькими намірами на 

українську землю, на другому москаль, котрий під кличем большевизму хоче 

їсти білий хліб з української пшениці. І Ми хочемо жити в злагоді і з 

Польщею і з московськими більшовиками, але не підемо домів, як довго вони 

не скажуть: „Є Україна!” [75, с. 6].  
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Водночас, в кореспонденції чітко роз’яснено мету визвольної боротьби: 

„Ми боремось не лише за самостійність, але також за демократизацію нашого 

державного ладу. Ми хочемо мати свій лад, який небудь, він буде, але лад 

мусить бути український – мусить бути зроджений в душі нашого народу. 

Нашого державного ладу не сміє нам накинути ні польська демократія, ні 

польська державна ідея! Того ладу не сміє нам накинути московський 

більшовизм. Серед загальної демократизації державного устрою 

здемократизується Україна але самостійно” [75, с. 6].   

У багатьох публікаціях розвінчувалися „подвиги” польських та 

московських завойовників. Так, на довго „прописалися” на сторінках 

„Стрільця” рубрики „Звірства поляків”, „Польські знущання й грабежі”, які 

друкувалися з більшими чи меншими перервами протягом усього часу 

існування часопису. Факти, які висвітлювалися в них, не могли залишити 

нікого байдужим, вони впливали на емоції читачів, сприяли формуванню 

громадської думки [144, с. 57].  

Не краще, як свідчили публікації газети „Стрілець”, поводили себе і 

більшовики. Так, за півтора місяця панування в Кам’янці – з 17 квітня по 2 

червня – лише в цьому місці вони розстріляли понад 400 жителів [144, с. 57]. 

Домінуючими на сторінках часописів були публікації, які передавали 

патріотичне піднесення народу, дух часу: „Селяни із Равщини та 

Сокальщини від 17 до 50 літ вступали до армії, що би не впустити 

ненависного ворога до рідних осель... В Бібриччині утворилися з 

необов’язкових до військової служби мужчин так звані горожанські курені, 

які чинно беруть участь в боях”, – відзначав, зокрема „Стрілець” 9 травня 

1919 р. [3, с. 4]. 
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Часто на місці передових статей часопис вміщував рубрику „Лягли 

головами”, в якій у сконденсованій формі подавалися факти, що свідчили про 

героїзм українського народу. Ось деякі з них: „Вістун Баран Федь з 5 сотні 

У.С.С. родом з с. Ляховець, повіт Борогочани, загинув 28 березня 1919 р. за 

самостійність ЗУНР в нічному наступі на Вишенку Велику. Похоронений там 

же” [178, с. 4]. 

У результаті бойових дій редакції часто доводилося переїжджати з 

одного місця на інше. Бракувало газетного паперу, тому нерідко часопис 

видавався меншим форматом і обсягом, а нерідко виходив на грубому 

обгортковому папері. 

З опублікуванням 14 числа часопису „Стрілець” редакцію журналу 

було перенесено до Ходорова, а сам часопис видавався у Стрию. Із зміною 

місця видання, часопис редагував сотник Іван Ерденбергер. Після 

переломних подій на фронті „Стрілець” перейшов під керівництво уряду 

Диктатора і виходив у Кам’янець-Подільському до 16 листопада 1919 р. В 

складній ситуації воєнно-політичних подій, головним редактором часопису 

періоду перебування його в Кам’янець-Подільському було призначено 

О. Назарука. До складу редакції також входили четарі І. Кревецький та 

С. Масляк, посаду адміністратора займав І. Романишин. Після перенесення 

Начальної Команди УГА до Балти, замість „Стрільця” почав виходити 

часопис „Пролом”. Головним його редактором був четар УСС доктор 

Стецюк. В склад редакційної колегії входили І .Кревецький, Р. Ковшевич, 

І. Дидик. З редакцією також співпрацювали, пор. Р. Купчинський, 

чет. Л. Лепкий і хор. В. Бобинський. Після зорганізування Польового Штабу 

„Пролом” було закрито. Натомість почав виходити новий часопис „Червоний 
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Стрілець”. Головним редактором щойно створеного часопису було 

призначено М. Козоріза. В склад редакційної колегії входили І. Козоріз, 

Ф. Парщук-Конар, С. Ткачівський. Після переїзду Польвого штабу до Києва, 

перемістилась туди і редколегія [335, с. 156].  

Серед військових часописів, які виходили у корпусах і бригадах, слід 

відзначити „Козацький голос” [131] – орган 1-го корпусу підполковника 

(згодом генерала) О. Микитки. Він видавався в Кам’янці Струмиловій 

(поблизу Львова) з 16 березня 1919 р. Редактором часопису був правник 

М. Старосольський (розстріляний одеською ЧК навесні 1920 р.). „Козацький 

голос” був одним з кращих часописів УГА тієї доби”, – писав 

Т. Марітчак [183, с. 3–4]. 

Перший номер газети вирізнявся талановитими статтями, ідейним 

спрямуванням. В першому числі видання, окрім офіційного звернення 

генерала М. Омеляновича-Павленка до „Війська Галичини” [87, с. 1], 

містились звернення редакції до читачів козаків, статті про долю українських 

полонених в польських таборах, про заклик до боротьби під назвою „Тепер 

або ніколи”, повідомлення про чехословацьку місію, початок фейлетону, 

листопадові події в Перемишлі, веселий куток т. ін. „Козацький голос” 

друкувався у Жовкві накладом 2 000 примірників й виходив двічі на 

тиждень. Командування Першого корпусу плідно використовувало 

Василіянське видавництво в Жовкві, яке спільно з друкарнею фактично стало 

однією із структур Пресового бюро. Крім „Козацького голосу”, як вже 

згадувалося, тут видавалася газета ОВК „Україна” накладом 500 

примірників, друкувалися (накладом 200 примірників) накази командира 

корпусу загального характеру, а також відозви і накази ДСВС, НК УГА, 
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жовківської ОВК. За підрахунками видавництва за чотири місяці було 

видрукувано 26 тис. примірників газет і 118 окремих замовлень загальним 

накладом 250 тис. примірників [360, арк. 19]. За ці послуги УГА поляки після 

окупації Жовкви майже усіх монахів монастиря на чолі із С. Бараником 

відправили в табір Домб’є як військовополонених [361, арк. 290]. 

„Козацький голос” та інші видання 1-го корпусу широко 

розповсюджувалися серед вояків його бригад – 5-ї Сокальської, 6-ї Равської, 

9-ї Белзької і 10-ї Янівської, що мали близько 12 тис. бійців і 

командирів [328, с. 134]. 

Потрібно зазначити, що з огляду на малий об’єм часопису матеріал, 

який подавався, був різноманітний і цікавий, статті і заклики писались 

простою і зрозумілою для читача мовою, переконливо і бадьоро. Дещо 

пізніше, поруч із інформаційною частиною і актуальними статтями у 

часописі, редакція почала розміщувати „Читацький матеріал” у формі 

фейлетонів та коротких оповідань-спогадів. Починаючи із четвертого 

випуску на шпальтах видання з’являються безпретензійні, але щирі, овіяні 

патріотичним духом, поезії Василя Хроновича. „Козацький Голос” виходив у 

Камінці Струмиловій до 15 травня. Черговий номер побачив світ 12 червня. 

Місце видання вже не вказувалось, лише зазначалось редактор видання 

М. Старосольський. Обсяг часопису був 4-сторінковий, формат менший, 

папір гірший від початкового, ціна підвищена до 1 гривні. Видання 21 і 22 

числа часопису були надруковані в іншій місцевості, і оплата за примірник 

зросла до 1,50 гривні. Матеріал, який подавався, носив, здебільшого, 

інформативний характер, повідомлення з Великої України були доволі 

фрагментарні. Водночас, як окрема рубрика подавались документи, 
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протоколи про вбивство о. Ляєра, а також схожі випадки, які траплялись із 

сторони польських солдат [4, с. 126].  

Останні номери часопису 23 і 24 в Галичині співпали в часі із подіями 

переходу УГА за р. Збруч. Дещо пізніше видання часопису міняє свою 

приналежність, і переходить під звітність ПК НК УГА, під редакцією 

М. Старосольського.  

Після відступу УГА за р. Збруч у липні 1919 р. „Козацький голос” 

продовжував своє існування. Як згадував його колишній працівник редакції 

Северин Пастернак (брат поручника Я. Пастернака, згодом відомого 

українського археолога), на Правобережжі газета спільно з друкарнею 

розмістилася у вагонах військового агітпоїзда. „Козацький голос” виходив 

досить регулярно, кілька разів на тиждень (до 22 грудня 1919 р.). „Зміст 

газети в основному був такий: повідомлення Начальної Команди УГА про 

становище на фронті, розпорядження Уряду, – писав С. Пастернак, – а також 

про міжнародні переговори у справі Галичини, спогади, оповідання, листи до 

редакції, огляд подій у світі” [220, с. 103–104]. За часів перебування у 

Червоній армії „Козацький голос” став органом 3-ї бригади й 

перейменований на „Стрілецьку вістку”. Часопис припинив існування у 

квітні 1920 р. Останнім цікавим виданням стала широка програма 

Шевченківського вечора і концерту з портретом поета. 

З інших періодичних видань УГА часів українсько-польської війни 

заслуговує на увагу Великодня „Бомба” – сатиричний журнал, виданий 

1919 р. січовиками Л. Лепким та І. Іванцем у 1-й бригаді УСС накладом 300 

примірників. Особливо сподобалася і запам’яталася стрілецтву доброзичлива 

сатира на окремих старшин, на командира корпусу О. Микитку, командира 
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полку З. Носковського та ін., ілюстрована дотепними малюнками [115, с. 79]. 

До жанру гумору і сатири також потрібно віднести фронтовий часопис 

„Самоходник”. У виданні сатиричного часопису брали участь У. Безгрішний, 

А. Лотоцький, Л. Лепкий, О. Курилас [335, с. 104].   

Відомим був часопис 2-го корпусу „Стрілецька думка” (згодом 

„Червоний УСС”) – орган 1-ї бригади УСС. Виходив він не періодично. 

Перший номер газети вийшов 6 травня 1919 р. на невеликій станції Кривів. 

Відкривав газету лозунг „До зброї за рідну Вкраїну, землю та волю” [89, с. 3]. 

Тут же був надрукований заклик „Стрільці! Збирайте патрони та гільзи, бо 

вони потрібні для Вас” [303, с. 4], а в „підвалі” першої полоси заверстано 

дворядкове звернення до читачів: „Прочитайте часопис передайте другому, а 

не вмієте читати сам попроси товариша” [260, с. 1]. Потрібно зазначити, що 

заклики-лозунги газет не були постійними. Так, 43-й номер (вийшов з 

місячною перервою після 42-го, у результаті переїзду корпусу січового 

стрілецтва та його коша) відкривав лозунг „А ми тую червону калину 

піднімемо” і „Україна мусить бути Самостійною Народною 

Республікою” [144, с. 121]. 

Не менш важливе значення для забезпечення інформаційного простору, 

мали й інші видання. Серед них варто відзначити неперіодичні часописи 

„Стрілецький Шлях” видавництва 3-го Корпусу УГА, „Золочівське Слово” 

ОВК в Золочеві під редакцією М. Голубця та ін. [145, с. 45].  

Як вже згадувалося, до катастрофи УГА наприкінці квітня 1920 р. 

армійські часописи продовжували виходити, але через жорстку цензуру 

(насамперед 12-ї більшовицької армії) їх зміст почав відповідати вимогам 

нової влади. Редактори „Червоного стрільця” Т. Франко і В. Баб’як змушені 
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були публікувати статті про більшовицьких вождів, матеріали про мітинги, 

збори, лекції і диспути у галицьких частинах. Водночас, друкувалися 

повідомлення про становище в окупованій Галичині, у польських таборах 

військовополонених та інтернованих українців. Часопис проіснував недовго 

– від 24 лютого до кінця березня, коли був закритий через „ідеологічні 

зриви” [145, с. 44]. Невдовзі були репресовані і його редактори: В. Баб’як у 

квітні розстріляний ЧК, а Т. Франко вивезений у підмосковний концтабір 

Кожухів разом із сотнями галицьких старшин [170, с. 131]. 

Варто зауважити, що у період перебування УГА на Правобережжі і 

бойових дій на більшовицькому та денікінському фронтах спільно з Дієвою 

армією УНР (липень – листопад 1919 р.) у її частинах поширювалися також 

військові періодичні видання Наддніпрянської України. Найбільш відомими з 

них були: „Козацька думка” (видавалася у Вінниці) – велику увагу приділяла 

військовому будівництву в УНР, патріотичному вихованню вояків армії; 

„Дзвін” – один з найкращих військових часописів щодо тематики і змісту, 

„Українське слово” – орган Пресової Кватири Дієвої армії УНР [53, с. 13–16]. 

Усі вони намагалися підносити національну свідомість вояків, виховувати їх 

у патріотичному дусі, вели пропаганду і агітацію проти більшовицької 

ідеології, публікували звернення голови Директорії і Головного Отамана 

Симона Петлюри. 

Після інтернування УГА у 1919 – 1920 рр. видавнича діяльність 

галичан за давньою доброю традицією продовжувалася. Найбільш відомим і 

змістовним виданням був, безперечно, журнал „Український скиталець” 

(заснований у жовтні 1920 р.) [335, с. 150.]. Наклад журналу обсягом 2,0 

друк. аркуші (32 стор.) спочатку нараховував 500 примірників. „Український 
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скиталець” друкував патріотичні вірші, оповідання, спогади фронтовиків. 

Особливо цінними для нащадків і дослідників були регулярні публікації „З 

життя-буття в таборі в Ліберці” (згодом Йозефові, куди зосереджено усіх 

галичан). Редактор Яків Голота вів поденну хроніку життя і діяльності 

українських військовиків у таборі, детально висвітлював плідну виховну, 

культурно-освітню роботу у таборах, знаменні події, відзначення державних 

свят ЗУНР і пам’ятних дат в історії Галицької армії, а також вісті з 

батьківщини [335, с. 120]. 

Підсумовуючи огляд військової преси УГА та її роль в інформаційному 

забезпеченні стрілецтва, варто відзначити: протягом усього етапу 

українського національно-визвольного руху друковане слово було вагомим 

чинником мобілізації українського народу, зміцнення морально-бойового 

духу стрільців, підстаршин і старшин армії. Своєю діяльністю преса сприяла 

зміцненню лав УГА, яка вела 9-місячну війну за незалежність республіки з 

Польщею, улітку 1919 р. допомогла Дієвій армії УНР звільнити від 

більшовиків майже все Правобережжя із столицею Києвом, завзято билася 

проти навали денікінських військ. 

Проведений тематичний і жанровий аналіз виявив основний найбільш 

поширений проблемно-тематичний напрямок військових видань – 

відображення суспільно-політичних перетворень у державі. Це 

підтверджується проведеним вибірковим контент-аналізом частотності появи 

на газетних шпальтах різних тематичних напрямків у низці військових 

часописів. Водночас, чільне місце посідали на газетних шпальтах й інші 

тематичні напрямки. Серед них неабиякого значення набуло висвітлення 

проблем внутрішнього державного життя, орієнтування читачів у 



132 

 

міжнародних подіях, багато уваги приділяли військові часописи і хроніці 

збройної боротьби. 

Форми подачі матеріалів – жанрова палітра військової періодики – 

були доволі різноманітними і представляли публікації інформаційних, 

аналітичних та художньо-публіцистичних жанрів журналістики. Найбільш 

поширеними серед них були: замітка, звіт, кореспонденція, стаття, фейлетон, 

памфлет, гумореска. У стадії формування перебували жанри репортажу й 

інтерв’ю. З’явились портретні нариси-некрологи, а також такий різновид 

нарису, як політичний портрет. 

Проведене дослідження виявило недостатній рівень інтеграції між 

військовими засобами масової інформації та військовими інформаційними 

службами, що в умах збройної боротьби призвело до руйнації організаційних 

основ інформаційної структури збройних сил. Водночас, незавершена в 

умовах воєнного часу координація між цивільною і військовою пресою 

ускладнила процес формування єдиного національного інформаційного 

простору продержавної орієнтації. 
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РОЗДІЛ 4. 

КОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА УГА 

 

 

4.1. Служба зв’язку 

Початок формування та становлення боєздатної УГА тісно пов’язаний 

не лише з організацією її бойових частин, але й добре налагодженою 

системою інформаційно-комунікаційних мереж. У вирі українсько-польської 

боротьби командування УГА було змушене в екстремальних умовах 

провадити організацію родів і видів військ, дбати про їхню матеріально-

технічну, мобілізаційну комплектацію, а також розробляти чітку систему 

інформаційного забезпечення [271, с. 15].  

В кінцевий період Першої світової війни інформаційна система, пошта, 

телеграф і телефон у Галичині перебував в підпорядкуванні польської 

урядової адміністрації. Тому у робочому складі працівників зв’язку Східної 

Галичини українців за національністю був дуже малий відсоток, займаючи 

найнижчі робочі місця в обслуговуванні пошти, телеграфу і телефону.  

Після бурхливих подій першого листопада 1918 р. польське населення 

Галичини почало масово залишати свої робочі місця в апараті зв’язку, на 

залізниці та інших ділянках, життєво необхідних для держави. Відповідно 

листова пошта і телеграф повністю припиняли свою діяльність. У робочому 

стані залишався лише телефонний зв’язок, який обслуговувався українцями. 

Тобто, на перший період боротьби галичан за державність весь тягар 

інформаційного забезпечення краю був покладений на телефон [169, с. 125]. 

Одначе, консервація телефонної лінії і телеграфної мережі в Галичині, яка 

була пошкоджена в результаті воєнних дій Першої світової війни, 
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залишалась не відновленою: при кожному відступі військ всі лінії 

систематично руйнувалися, а пізніший їхній ремонт мав тільки провізовий 

характер. Тому користування лінями зв’язку було можливе лише після 

проведення їх ремонту. Потрібно зауважити, що до листопадового 

перевороту в Східній Галичині відновлювальні роботи телефонного зв’язку 

виконував численний технічний персонал дирекції Пошти і Телеграфу, який 

складався з більшої половини поляків при співпраці кількох військових 

австрійських телефонно-будівельних сотень.  

Після розпаду Австро-Угорської імперії переважна більшість 

військових майстрів, німців за походженням, поверталися до Німеччини, а 

поляки повністю покидали службу. Як зазначає з цього приводу 

Р. Білинський: „Внаслідок цього телефонні лінії виходили з ладу одна за 

одною. Зігнилі неторовані стовпи валилися, дроти рвалися, прилягали одні до 

других і унеможливлювали користування ними. Під кінець листопада понад 

90 % телефонних ліній були непридатні для експлуатації” [14, с. 250]. 

Внаслідок такої важкої ситуації контактний зв’язок уряду ЗУНР, який 

до цього передавався телефонічно, був перерваний. Налагодженість 

контактної мережі для безперебійного телефонічного і телеграфного зв’язку 

було покладено на окрему установу – службу зв’язку [367, арк. 43]. 

Як зазначає сучасний дослідник М. Литвин, війська зв’язку зародилися, 

власне, під час Першолистопадового зриву в битві за Львів [169, с. 178]. 

Першим референтом НК УГА і командиром відділу зв’язку у Львові було 

призначено поручика Ярослава Кузьмовича. Так, на першому етапі 

українсько-польської війни силами невтомних ентузіастів – старшин служби 

зв’язку було зібрано велику кількість технічного майна і споруджено 



135 

 

військові телефонні і телеграфні станції, комутатори, що з’єднали лінії 

зв’язку НК УГА з бойовими групами, командування груп з куренями. Згідно 

ухвали уряду Військовий секретаріат перебрав у грудні 1918 р. всю систему 

зв’язку країни. В наказі ДСВС чітко зазначалось про переобрання у своє 

підпорядкування всіх технічних структур у сфері інформаційного 

забезпечення, зокрема телефоном і телеграфом [382, с. 209]. Керування 

зв’язковою службою було доручено референтові телеграфів пор. Роману 

Білинському, що був автором цього проекту. 

Робота із втілення проекту в життя розпочалася одразу після його 

прийняття. Було видано ряд потрібних доручень, що отримали схвалення 

серед кіл українського урядництва. Першим кроком в провадженні проекту 

стало відновлення секції консервації телеграфів і поповнення складу служби 

військовими і новобранцями, які під керівництвом досвідчених українських 

майстрів і підстаршин зв’язку розпочали ремонт лінії.  

У результаті реорганізації було сформовану чітку систему і структуру 

служби зв’язку. Її очолили здібні старшини, референти зв’язку: сотник 

Ярослав Кузьмович (НК УГА), поручники Семен Цап (перший корпус), 

Михайло Влох (Другий корпус), Ігнатенко (Третій корпус). Насамперед, вони 

дбали про боєздатність служби зв’язку фронтових частин і підрозділів. 

Кожна з них була укомплектована відділами зв’язку і забезпечувала 

телефонний зв’язок від корпусу до сотні, батареї. НК УГА мала телефонну 

сотню (близько 50 вояків), штаб корпусу – відділ до 30 зв’язківців, бригади – 

6-9, курені 3-4, сотні 1-2 зв’язківців [382, с. 267]. Вони були оснащені 

польовими комутаторами і телефонними апаратами, до того ж дуже 

різноманітними: австрійськими, німецькими, російськими, американськими, 
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навіть японськими. В штабах часто використовувалися апарати цивільних 

зразків.  

Як зауважує сотник УГА інженер Роман Білинський: „Перші тижні 

відбудови зв’язку були особливо важкі. Зима була гостра, морози й 

хуртовина утрудняли всі зусилля робітників. Ожеледь і зимова буря сильно 

пошкодили всі лінії. Але все ж таки після місяця тяжких зусиль розвал був 

опанований. Було відновлено постійний телефонний зв’язок на всіх лініях 

зв’язку. Також, було встановлено постійний зв’язок Уряду ЗУНР з усіма 

Окружними Командами і Повітовими Комісаріатами, з Директорією в Києві. 

З іншого боку – через Будапешт і Відень було встановлено зв’язок із 

європейськими державами” [14, с. 251].  

В процесі налагодження контактної мережі телефонного зв’язку ЗУНР 

з окружними командами до частин ОВК прикріплювали молодих старшин 

зв’язку в якості телефонних референтів для встановлення справного зв’язку в 

своїх округах і збирання залишку телеграфного матеріалу після війни. З 

метою запобігання недостачі телефонних апаратів у війську ДСВС і відділ 

зв’язку зареквізував всі приватні телефони. Інвентаризації не підлягали 

телефонні апарати, які використовувались для надання зв’язку в сфері 

торгівлі і промисловості. Потрібно зауважити, що більша частина телефонів 

на той час перебувала у власності поляків і їхня реквізиція значно 

утруднювалась.  

Як зазначає очевидець тих подій сотник УГА інженер Роман 

Білинський: „... в лютім 1919 р. телефон і телеграф навіть у запіллі працював 

не гірше, як було за Австрії, хоч і обтяження його в троє більше, бо листовна 

пошта все ще не діяла і вся кореспонденція війська, адміністрації, а часом 
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навіть шкільництва й суддів відбувалася телеграфічно” [14, с. 253]. Згодом 

ДСВС було налагоджену так звану „вістову” службу, тим самим 

розвантаживши телеграф і телефон листуванням адміністрації.  

У процесі відновлення контактного телефонного і телеграфного 

зв’язку, як важливого стратегічного об’єкту, вищим військовим керівництвом 

ЗУНР було прийнято ряд наказів і розпоряджень про захист і опіку цілої 

телефонної лінії передач. З цього приводу Р. Білинський зазначав: „Часто 

траплялось що зорганізовані групи зрізують телефонні стовпи і в цей спосіб 

на довгий час переривається зв’язок між поодинокими командами”. Для 

запобігання такого роду контраверсійних заходів ДСВС окремим наказом від 

15 лютого 1919 р. встановлював: „Всі місцевості через котрі проходять 

телефонні або телеграфічні дроти, є за ними відповідальними; вони мають їх 

простежити, щоби порушника приловити, і передати військовому полевому 

суду, як зрадництво і шпіонаж; місцевості у яких райони будуть самовільно 

знищені телефонічно дроти будуть потягнуті до строгої відповідальності і 

заплатять високу контрибуцію” [245, с. 4].  

Одночасно з відбудовою зв’язку в Галичині були проведені заходи 

щодо вишколення технічних і командних кадрів зв’язкової служби УГА. 

Викликана потреба в підготовці фахових старшин була пов’язана з тим, що 

фактично за Австро-Угорщини працівники телефонного і телеграфного 

зв’язків укомплектовувалися виключно поляками. Як уже зазначалось, з 

утворенням ЗУНР контактний телефонний зв’язок краю знаходився в 

зруйнованому стані і практично припинив свою діяльність. Тому, 20 грудня 

1918 р. референт зв’язку ДСВС Роман Білинський заснував у Тернополі – 

тодішній столиці ЗУНР, школу телеграфістів. Її кістяк склала студентська 
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сотня (50 гімназистів Тернопільщини) сотника Івана Галущинського. Після 

переїзду уряду і ДСВС до Станіславова він її перевів до тимчасової нової 

столиці. У січні школу було розгорнуто у Звідомчий полк під командуванням 

сотника-інженера Лева Шепаровича. Він був вихідцем з відомої в Галичині 

родини, яка дала армії добрих військовиків – старшин Отамана Юліана 

Шепаровича – коменданта 3-го Бережанського гарматного полку, четаря 

Романа Шепаровича – команданта булавної сотні 1-шої Кінної Бригади, 

четаря УСС Юрія Шепаровича – важко раненого й полоненого під 

Чортковом. Сотник інженер Л. Шепарович здобув освіту у Високій 

Політехнічній школі в Німеччині, після закінчення якої отримав диплом 

інженера-електрика в 1911 р. Працював на заводах фірми Сіменс у Берліні. В 

1914 р. був мобілізований до австро-угорської армії, де ніс службу у 

телеграфічному полку, будучи офіцером зв’язківцем. Листопадовий 

переворот застав Л. Шепаровича у Львові, де з наказу сотника Д. Вітовського 

перебрав Головну пошту, телеграфічну централь, з якої телеграфічно 

повідомив увесь край про встановлення української влади [335, с. 152]. 

Як зауважує Л. Шанковський: „Коли ДСВС вирішив сформувати 

Звідомний полк як запасну й вишкільну формацію для частин зв’язку, що вже 

існували при окремих фронтових командах і частинах, його вибір впав на 

сот. інж. Лева Шепаровича, як команданта цієї формації” [379, с. 152]. Згідно 

з планами ДСВС Звідомчий полк мав вишколювати старшин, підстаршин і 

різного типу зв’язківців для потреб різного роду команд і частин на фронті. 

Окрім головного завдання, підготовки майбутніх зв’язківців, полк також мав 

займатися науково-дослідною роботою, підготовкою фахових підручників та 
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установчих документів для зв’язкових частин, а також збиранням, 

закупівлею і ремонтом потрібного технічного матеріалу.  

З цього приводу Л. Шанковський зазначав: „Треба признати, що за 

короткі три місяці перебування Звідомного полку в Станіславові багато 

намічених завдань реалізовано дякуючи невсипучій праці команданта полку 

та прикріпленого йому фахового персоналу” [379, с. 152]. Водночас, потрібно 

зазначити, що умови для виконання поставленого завдання зі сторони 

Звідомчого полку, були важкими. Фаховий вишкільний і технічний персонал 

був, але натомість відчувався великий брак технічного матеріалу. Країна 

була знищена війною і майже ізольована від світу. Тому фактично про якесь 

постачання технічних засобів, які могли б покращити роботу Звідомчого 

полку, не могло бути і мови. Ситуація дещо змінилась, коли силами 

Л. Шепаровича було отримано значну частину технічного матеріалу з ряду 

Армії УНР. 

Згідно з проектом ДСВС щодо організації Звідомчого полку 

передбачалося створення команданту полку з його відповідними командами. 

Так, командант полку складався з військового і технічного ад’ютанта, в свою 

чергу команда полку включала в себе булавну сотню і полковий обоз. 

Одночасно, передбачалось створення запасних звідомних куренів для 

кожного існуючого корпусу (кожний курінь в складі 4 сотень). Запасний Кіш 

Звідомного полку мав перебувати в складі: команди Коша, підстаршинської 

школи Звідомного полку, телефонічної вишкільної сотні, радієвої вишкільної 

сотні, будівельної сотні, науково-дослідної станції з лабораторією, ремонтної 

майстерні і складу технічних матеріалів [379, с. 153].  
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Проект організації Звідомного полку був зреалізований в травні 1919 р. 

За короткий термін ДСВС сформував Команду полку з ад’ютантами 

(військовий ад’ютант – поручник Ніщинський, технічний ад’ютант – поручик 

Маяковський), булавну сотню й полковий обоз та Кіш Звідомного полку, до 

якого увійшли: Старшинська школа (поручник Мараці), Підстаршинська 

школа (поручник Матковський), Будівельна сотня, склад технічних 

матеріалів і ремонтна майстерня (четар Володимир Мельник), яка 

організовувала власне виробництво кабелю та батарей до польових 

телефонних апаратів. В свою чергу, запасних звідомних куренів, як це 

передбачалось за представленим проектом, не організовувались. Саму 

старшинську школу було сформовано із Студентської сотні ДСВС, до якої 

входили учні старших класів станіславських та декілька учнів стрийської 

гімназії.  

Вишкіл майбутніх телефоністів і телефонних фронтових монтерів, як 

зазначають очевидці, здійснювався на високому науково-методичному рівні. 

Для фахової підготовки військових зв’язківців до навчальних підрозділів 

старшинських трьохмісячних курсів було зараховано 60 курсантів. В свою 

чергу, для підготовки телеграфістів і телефоністів фронтових частин 

сформувалися три навчальні курені – із розрахунку на три корпуси. За 

постановою ДСВС, кожний курінь мав чотири сотні – на окрему бригаду. 

Спільно з Л. Шепаровичем викладачами курсів зв’язківців були поручники 

Г. Матковський, В. Гриневич, італієць Д.Мараці, Ніщинський. В процесі 

трьохмісячного навчання у липні було здійснено перший випуск 50 

хорунжих і підхорунжих, які були скеровані у підрозділи зв’язку корпусів і 

бригад. У травні 1919 р. після призначення Л. Шепаровича референтом НК 
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УГА командиром звідомчого полку став сотник Ярослав Кузьмович, а 

начальником старшинської школи зв’язку – поручник Д. Мараці. З цього 

приводу Л. Шанковський зауважує: „Ще якийсь час існував Звідомчий полк 

УГА на Надніпрянщині під проводом сотника Ярослава Кузьмовича і 

існувала при ньому, Старшинська школа під проводом поручника Мараці, а 

також існувала рухома телефонічна майстерня під командою четаря 

Мельника, яка була приміщена в залізному потязі” [379, с. 155]. За часів 

об’єднання УГА з Червоною армією рештки Звідомного полку увійшли до, 

так званого, Технічного куреня ЧУГА в Балті і пізніше призупини своє 

функціонування. 

Розглядаючи питання встановлення та розвитку телефонного зв’язку 

УГА, не можливо не наголосити на важливості телеграфічної передачі 

інформації, що мало вагоме значення для побудови розгалуженої мережі 

інформаційно-комунікаційної системи Збройних Сил ЗУНР. Так, для 

впорядкування справ в галузі інформаційного забезпечення при ДСВС 

створювалася окрема Військова Телеграфічна Контора (далі – ВТК), яка 

складалася з одного начальника контори і одного діловода. Головними 

справами, якими мала займатись ВТК були: „1) Вести приміт щодо місця їх 

приділу. 2) В порозумінню з референтом телеграфів ДСВС переносити їх і 

приймати новини. 3) Провіряти їх службовий характер. 4) Виготовляти для 

кожного служачого приписане свідоцтво належності і відсилати для за 

ліквідування до ліквідую чого старшини цієї команди, до котрої приділено 

дотичного служащого” [245, с. 4 ].  

Для забезпечення війська ЗУНР інформаційно-комунікаційним 

зв’язком в період українсько-польської війни крім кабельного телефонного 
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зв’язку в УГА функціонував радіозв’язок. Як зазначає Л. Шанковський, 

„радіотелеграф це дуже важлива річ у війні, за допомогою якого 

здійснюється передавання наказів, повідомлень” [379, с. 151]. Фактично 

використання безпровідного телеграфу, так званого радіотелеграфу, 

винаходу італійського інженера Марконі, розпочалося ще на початкових 

етапах Першої світової війни. „Основа радіотелеграфу полягає в тому, що 

воздух здатний до передавання електричних хвиль. Хвилі ці висилає надаюча 

станція при допомозі відповідних апаратів та будівлі. Відбирає їх з воздуха 

відборча станція із відповідними уладженнями. Відбиваюча станція дістає ці 

лучі як голосові знаки в апараті подібним до телефонічного” [379, с. 151].  

В УГА основоположником і головним фахівцем в провадженні 

радіозв’язку виступив недавній учитель заліщицької семінарії і старшина 

радіозв’язку австрійської армії поручик М.Сітницький. Власноруч він 

змонтував три радіостанції для ДСВС і НК УГА (радіус дії 3 000 і 1 000 км.), 

які спочатку працювали лише на прийом. Ними користувалися органи 

інформації. Крім цього, вони записували і розшифровували секретні 

радіоповідомлення супротивника. У дешифрувальному відділі працювали 

знавці європейських мов: сотник В. Хирівський, десятник К. Лучка, вістун 

М. Галицький. Згодом радіостанціями було укомплектовано і окремі корпуси 

УГА. 

Основою для створення радіослужби УГА були установи австрійської 

радіо-групи розташованої в Чистилові біля Тернополя. Як зауважує у своїй 

статті „Радіослужба УГА” Л. Лейнберг: „В день 10 падолиста 1918 р. ці 

установки радіо-груп, були зібрані для потреб української армії, і поділивши 
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весь матеріал та апарати між трьома бойовими групами та Державним 

Секретаріатом були встановлені для потреб війська” [179, с. 130]. 

При групах організовувались окремі прийомні станції, які слугували 

для інформаційних цілей. Так, головна станція при ДСВС складалась з двох 

прийомних і одного надавчого апаратів. Надавча спроможність станції на 

початковому етапі діяльності була незначною – 700 – 1 000 км. Для 

збільшення діапазону дії радіозв’язку, щоб ловити і передавати сигнали з 

Парижа, Лондона, Берліна, Військовим Секретаріатом було закуплено 

надавчий апарат радіусом дії 3 000 км. 

Для забезпечення безперебійної роботи радіослужби в УГА визначався 

окремий штатний розпис для, так званого, технічно-військового персоналу з 

обслуговування радіостанцій. У липні 1919 р. на початковому етапі роботи із 

встановлення радіопередачі 1-ий Корпус УГА, який у розпорядженні мав 

лише один апарат марки «Marinclaudesstation» і обслуговувався двома 

телеграфістами, одним механіком і одним посильним, в процесі свого 

функціонування був підсилений окремим відділом електричного освітлення, 

що вже в сумі налічувало близько 22 осіб робітничого штату 

станції [169, с. 138]. 

Головним завданнями радіостанції 1-го Корпусу було отримання 

бездротового сполучення зі всіма вищими командами; перехват і передача 

інформації та передача перехопленої ворожої інформації оперативному і 

розвідчому відділу корпусу, а також пресовій службі, яка в свою чергу, 

шляхом публікації її у пресі інформувала вояцтво про плани противника. 

Як зауважує Р. Білинський: „…ті радіостанції не надавали телеграм а 

тільки підслуховували чужі станції, і так були головним джерелом нашої 
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інформації про події у світі. Їхніми вістями користувалася преса і 

уряд” [14, с. 249]  

У вересні 1919 р. новим командиром радіогрупи було призначено 

Л. Лейнберга, за сприянням якого радіослужбу було включено під звітність 

НК УГА. Радіогрупи при НК УГА складались з двох прийомних станцій і 

однієї надавчої автомібілевої „Roptil” з діапазоном 500 – 700 км. Як зазначав 

командир радіо групи НК УГА Л. Лейнберг, основними завданнями 

радіостанції було: „а) Удержати зв’язок з Корпусними Командами і 

Начальною Командою; б) Прийом ворожих депеш; в) Получення зі закордону 

– звідомлення для пресової служби” [179, с. 131]. 

Визначальним у роботі новоутворених радіостанцій було прийом 

ворожих радіочастот. Не даремно, що з чотирьох станцій радіозв’язку дві 

працювали для підслуховування ворожих радіоточок. Це, в свою чергу, 

давало змогу розсекретити ворожі станції, розшифровувати таємну 

інформацію, і перешкоджати чужим радіостанціям ловити зв’язок радіогруп 

УГА. Разом з тим, за допомогою радіозв’язку встановлювався контакт із 

дипломатичними представниками ЗУНР у Відні, Празі, Будапешті. 

Для потреб пресової служби УГА, отримання інформації про події у 

світі було налаштовано три приймачі, які працювали як вдень, так і вночі. 

Радіоприймачі ловили хвилі зв’язку: російського пресбюро станції – Москва, 

Петроград, Ташкент; армії Колчака – Омськ, Миколаїв; армії Денікіна – 

Таганрог, Одеса; армії Юденіча – Реваль; німецьке Пресбюро – Науен, 

Кенігсгустергавзен, Лейбціг; німецької армії Больца – Торунь; французького 

пресбюро – Париж, Ліон; англійського пресбюро – Лондон, Польдгу, Горсе; 

віденське пресбюро – Відень; чеське – Прага; угорське – Будапешт; 
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румунське – Бухарест; югославське – Білгород; болгарське – Софія; турецьке 

– Царгород; польське – Варшава [382, с. 131].  

Для сприймання і перекладання отриманої інформації до радіослужби 

залучались перекладачі, які володіли майже всіма європейськими мовами. 

Головним їх завданням було переклад і сортування інформації за 

проблемним принципом. Пізніше отримані депеші переписувались, 

перебивались в декількох примірниках і відсилались НК УГА і пресовій 

службі [363, арк. 21]. 

З огляду на часткову зношеність радіоапаратів, які часто ламались, при 

радіогрупі було відкрито майстерню з ремонту радіоприймачів.  

У процесі функціонування з окремої радіогрупи сформувався 

самостійний відділ під безпосереднім керівництвом Л. Лейнберга, якого було 

іменовано комендантом начальника радіослужби української армії. Разом ця 

радіогрупа дислокувала 120 осіб персоналу, рухому майстерню, 5 особових і 

тягових машин, 18 возами й 36 кіньми [179, с. 131]. 

Отже, розглядаючи питання встановлення та розвитку служби зв’язку 

УГА, можна наголосити, що вона відігравала немало важливу роль в 

побудові й обороні української державності. Не зважаючи на недостачу 

технічного обладнання, короткочасність вишколу новобранців, і ряд інших 

проблем зв’язкова служба УГА працювала справно. 

За допомогою дротяного військового телефонного зв’язку УГА, який 

з’єднував головні штаби військ із ДСВС, як вищим військовим органом та 

радіо комунікацій, передавалась важлива інформація різного характеру, 

передовсім це були чіткі накази та розпорядження в усній формі, але 

обов’язкові до виконання. На лініях зв’язку, які встановлювалися між НК 
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УГА і окремими військовими частинами, переважно передавалась 

інформація із загальною ситуацією на полі бойових дій, вказівки і 

узгодженість дій, щодо ведення спільних маневрів.  

Водночас, розглядаючи службу зв’язку УГА з перспективи минулих 

років, можна цілком погодитись з висновками сотника Р. Білинського про те, 

що незважаючи на короткочасний вишкіл і брак технічного обладнання, 

служба звязку працювала досить справно. 
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4.2. Поштова служба 

Потреби забезпечення інформаційним матеріалом УГА не могла 

задовольнити лише служба зв’язку, яка практично була перевантажена. З 

огляду на це, на початку лютого 1919 р. НК УГА почала проводити чітко 

накреслену схему з реорганізації пошти, як складову частину інформаційного 

забезпечення військ. Так, з призначенням хорунжого Романа Арсенича 

відповідальним за організацію польової пошти, розпочалися певні зміни в 

роботі формування пошти. „Цей привіз зі собою короткий начерк організації 

польової, поштової служби, зладжений за зразком такої пошти як в 

російській армії” [280, с. 9]. Сам проект формування польової пошти 

передбачав створення Головного Польового Поштового Посту (далі – ГППП) 

при НК, як органу польових поштових урядів при війську [368, арк. 16]. 

Водночас, за планом роботи ГППП при командах трьох корпусів 

передбачалось формування по одному Польовому Поштовому Пості (далі – 

ППП), як посередників в дорученні кореспонденції своїм корпусам. Обмін 

пошти між ГППП і ППП мали проводити цивільні поштові уряди 

амбулянсами. В разі неможливості доставки пошти в місця, куди було 

складно добратися, проблему довозу листів і газет покладалося на військові 

установи або ГППП. Місцем передачі і обміну з близькими цивільними 

поштовими урядами мав відбуватися прямо або через ГППП в 

Ходорові [169, с. 165].  

Запропонований проект реорганізації поштової польової служби 

хорунжим Р. Арсеничем в процесі його провадження стикався із рядом 

труднощів. Так, справа заміщення керівних і робочих посад вимагала ротації 

кадрів. З огляду на політичну спрямованість польської влади в Галичині, 

щодо формування комунікаційних систем, яка була спрямована на 

обмеження входу українців на роботу до державної служби, залізниці чи 

пошти, зумовлювало до часткової не фаховості робітників поштової служби. 

Підтвердженням цього є слова керівника польової пошти УГА М.Секретаря: 
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„Ще за Австрії поляки добре поставились щоб як найменше українців 

дісталося до державної служби, пошти і залізниці, тому відчувався великий 

брак своїх – певних людей, так що годі було своїми людьми обсадити хоч би 

всі поштові уряди, телеграф чи телефон, а в певній мірі військовий телеграф 

величезне стратегічне значення” [275, с. 6]. І дійсно, питання кого 

призначити на посади ГППП, що в свою чергу, мав творити управу польової 

пошти було найголовнішим у вирішенні кадрового забезпечення роботи 

польової пошти. „Ясно було, що місце це обняти мусить людина з повним 

досвідом, обізнана докладно поштовою службою, бо інакше Начальна 

Команда не була би відноситися з цією справою до секретаріату, а зарядила, 

що знала по своїй волі, а управу передала військовій особі” [275, с. 6]. 

Координаторам з роботи реформування польової пошти було зрозуміло, що 

на посади ГППП потрібно призначати людей фахових, з певним досвідом, 

знанням про організацію поштової служби, яких на той час катастрофічно не 

вистарчало. Ця проблема, як зауважує М. Секретар „почала вирішуватись із 

появою бюро дирекції пошт і телеграфів” [275, с. 6]. Службовий характер 

Смішка, а також фахова приналежність в справах перевезення пошти 

(амбулянсер) давали певні гарантії у формуванні поштової справи. З огляду 

на це, Смішка було призначено головним контролером у справах ведення 

польових пошт та ГППП.  

Як згадує очевидець подій М. Секретар, справа функціонування 

польової пошти до тижня часу була вирішена – всі три ППП, які були 

утворені в процесі організації пошти, очолювали фахові люди. Для 

покращення роботи і вдосконалення навиків у функціонуванні пошти 

секретаріатом було призначено декілька поштових підурядовців з Відня. 

Потрібно наголосити, що за короткий проміжок часу НК УГА вдалося 

налагодити на той час добре поштове сполучення фронтових частин та НК 

між собою з одного боку та регулярне поштове сполучення фронтових 

частин з запіллям з іншого. З реорганізацією служби польова пошта 
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здійснювала пересилку звичайних і спеціально призначених, як урядових так 

і цивільних поштових листових посилок (листівки, листи, книги, часописи, та 

взірці товарів), себто малі пакунки до двох кілограм. Для того, щоб запобігти 

запізненню кореспонденції, а головне часописів ДСВС за безпосередньої 

пропозиції керівників польової пошти, видав розпорядження про розсилку 

пошти: „потрібно на адресі кореспонденції крім групи чи відділу до якого 

адресат належить має бути подане ще число їхнього відділу чи поста 

відносина група приділення. При звіті мають поодинокі команди подати 

відомості про число їхнього відділу чи поста. Кореспонденція має бути 

провірена, в іншому випадку буде виключена з поштового обороту. 

Коменданти поодиноких округ чи відділів подбають про те щоб пошту 

кожного дня правильно відбирали від Полевої пошти і призначають для 

цього старшого письменного чоловіка. Адреса має бути чітка. Наприклад: 

Павло Бабій в Тисмениці. Надавець віст. Гнат Бабій 3 група 4 курінь 

пол.пошта ч.1.пост ч.2.” [367, арк. 28]. Окремі вимоги щодо форми 

заповнення листів повідомлень мали дотримуватися військові команди в 

пересилці із ДСВС. Зокрема, кожен окремий лист перед відправкою до 

адресата мав обов’язково бути: „зареєстрованим відповідно до числа 

протоколу. Письмо підписує комендант або інший призначений для цього 

старшина. Телеграми містять при кінці, назву команди і число 

протоколу” [367, арк. 27]. В процесі створення і функціонування Польової 

пошти, яка відігравала значну роль в системі інформаційного забезпечення 

УГА, ДСВС з метою розвантаження телефонного зв’язку окремим наказом 

„Про роботу пошт” зазначав, що „справи менш важливі або не термінового 

характеру налагоджувати поштою” [367, арк. 27]. 

У процесі функціонування польової пошти робота служби була 

розширена, і здійснювала пересилку окрім вище згаданих речей, ще і грошові 

листівки і пакунки.  
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Польова пошта працювала злагоджено разом із новоорганізованою 

Дирекцією пошт і телеграфів у Станіславові, яка зібравши свідомих та 

фахових людей (директор – Сіяк, старший комісар – Добрянський, старший 

контролер – Целлєр, старші поштмейстері – Шатинський, Ченівський) 

здійснювала адміністративну роботу в організації поштових 

перевезень [169, с. 189]. 

За сприянням начальника ГППП та керівника польових пошт Смішка 

було видано поштові друки на українській мові, які призначались для роботи 

польової пошти, а саме „Книжку поданих записаних поштових посилок”, 

„Спис” для поштових передач”, де вписувалось кількість мішків з листами, 

„Листівку”, тобто список поштових посилок вкладених до одного мішка або 

листового пакунку [216, с. 7].  

ГППП до середини липня 1919 р., тобто до переходу УГА за р. Збруч, 

постійно знаходився при НК УГА, з переходом УГА на Велику Україну 

польова пошта опинилася під відомством Команди Етапу УГА. В силу 

певних обставин робота поштової служби ускладнювалась. Розуміючи, що 

справу організації пошти можна зрушити з мертвої точки лише власними 

силами, військове керівництво УГА під відомством старшого поштового 

комісара С. Добринського та поштового контролера М. Секретаря виробило 

план реорганізації польової пошти в ширшому масштабі. Сам план 

реорганізації пошти передбачав, що НК УГА має мати стале поштове 

сполучення зі всіма частинами на фронті (корпусами та бригадами) та 

Командою Етапу в запіллю. Для цього мали відкриватися ГППП при НК і 

Команді Етапу та польові поштові уряди при командах корпусів і бригад, а в 

разі потреби в різних частинах в запіллі, а також для полегшення роботи з 

перевозки пошти в залізничних вузлах.  

Керівником польових пошт НК було призначено старшого контролера 

С. Добрянського, а його заступником інспектора М. Секретаря. Зв’язок 

Управи Польової Пошти з польовими поштовими урядами і командою етапу 
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ставав складним через те, що команда етапу не мала прямих зносин з 

командами частин на фронті і для підтримання з ними зв’язку потрібно було 

безпосереднє посередництво НК. Поштові уряди в Проскурові, Жмеринці та 

Козятині були урядами роз’їзними, що з них виходили поштові 

сполучення [382, с. 167]. Потрібно зауважити, що за відомостями 

М. Секретаря в УГА було відкрито 27 польових поштових 

управлінь [216, с. 7].  

Головним завданням роботи пошти була пересилка кореспонденції, яка 

за своїм змістом була різноманітною. Приватної кореспонденції на той час 

було дуже мало, преважна більшість з якої зводилась до переписки вояцтва 

між собою. З ріднею, що залишилася в Галичині, переписуватись не було 

змоги. Брак вісток від рідних за Збруча й суперечливі часописні відомості, 

мали пригноблюючий вплив на настрій армії. Для того, щоб якось виправити 

ситуацію в частковому підняті бойового духу армії, за посередництвом 

Штабу Головного Отамана, який налагодив контакт з поляками, мав змогу 

бути посередником в пересилці листування солдатів з їхніми родичами в 

Галичині. Для цього було видано спеціальні подвійні листівки (одна листівка 

на лист до Галичини, а – друга на відповідь), на яких лише могла відбуватись 

пересилка. Водночас, навіть такого типу пересилка підлягала цензурі. В 

цілому зміст таких листівок носив загальний інформаційний характер, в яких 

військовики повідомляли своїх рідних про ситуацію на фронті, стан здоров’я 

та щирі надії про скоре повернення додому [169, с. 137]. 

Коли УГА перейшла район Одеси – Миколаєва, активність пошти 

зовсім пригасла, а вже невдовзі в результаті з’єднання УГА з Червоною 

армією, взагалі припинила своє існування.  

Брак статистики не дозволяє подати докладних даних про кількість 

матеріалу, що його опрацьовував персонал польової пошти. Приблизний 

підрахунок подає начальник ГППП М. Смішко. Він зазначає, що в галицький 

період щоденно переправлялось 8 000 – 10 000 штук урядової і цивільної 
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кореспонденції. Водночас, в період перебування УГА на Наддніпрянщині, 

об’єм пересилок був незначний, натомість на фронт поштою йшло багато 

часописів та різної літератури. Загалом, як зауважує М. Секретар у своїй 

статті, що за шість місяців побуту УГА в Наддніпрянській Україні, пошта 

переправила приблизно 5 мільйонів штук всякої кореспонденції [216, с. 7]. 

Потрібно зауважити, що поряд із діяльністю пошти працювала добре 

налагоджена мережа кур’єрської служби, мета якої полягала у швидкому, 

забезпечення і передачі як інформаційних, так і документальних даних 

адресатам.  

За розпорядженням Ради Державних Секретарів з метою підтримання 

постійного контакту з поодинокими повітами і Державним Секретаріатом і 

справного функціонування державного апарату встановлювалась постійна 

кур’єрська служба. Згідно наказу кур’єрська служба мала охоплювати всі 

повіти ЗУНР. Так, окружні, повітові та двірцеві команди займалися 

зіставлянням відповідного складу кур’єрського відділу свого округу чи 

повіту. Кур’єрський персонал входив в склад УГА і підлягав до виконання 

всіх військових наказів. В наступному параграфі № 3 закону „Про кур’єрську 

службу” визначались головні центри формування кур’єрської служби: 

Красне, Тернопіль, Станіславі, Стрий і Самбір. Кур’єрська станція у 

Красному охоплювала отримання і передавання інформаційних пакунків із 

Бродів, Радехова, Кам’янкою-Струміловою, Равою Руською, Сокалем, 

Любачем і Явором [252, с. 3]. 

Військова окружна команда в Чорткові утворювала з своєї сторони 

кур’єрське сполучення з Борщовом, Бучачом і Гусятином, Військова окружна 

команда в Бережанах – з Перемешлянами і Підгайцями, Військовий 

повітовий комісар в Рогатині – зі Стрийом. Кур’єр до Стрия забирав дорогою 

пошту з Жидачева і Ходорова. Одночасно, в постанові про формування 

служби встановлювалось, що передана кур’єрові пошта мала бути зазначена 

в кур’єрській книзі прийому і передачі посилок [252, с. 3]. Для того, щоб 
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встановити контактний зв’язок з передачі листів таємного змісту між НК 

УГА та Корпусними Командами, створювалась окрема військова кур’єрська 

служба. За наказом від 14 липня 1919 р. встановлялось, що „Кур’єрська 

служба буде полягати в тому, що з половини дороги між постом НК УГА та 

постами поодиноких Корпусних Команд будуть створені відбірні кур’єрські 

станції в яких кур’єри НК УГА будуть віддавати та відбирати пошту від 

кур’єрів поодиноких Корпусних Команд. З кожною зміною простою буде 

заряджене перенесення кур’єрських станцій” [367, арк. 43]. 

Отож, в процесі протистояння на українсько-польському фронті 

вищому військовому керівництву ЗУНР вдалося сформувати структуровану 

та розгалужену мережу інформаційних комунікацій та провести повну 

реорганізацію поштової служби війська, яка перебирала на себе обов’язки 

інформатора, шляхом пересилки різного роду кореспонденції. Водночас в 

процесі функціонування польової пошти, НК УГА змогла налагодила 

контактне сполучення фронтових частин та НК між собою, з одного боку, та 

регулярний зв’язок листових передач фронтових частин із запіллям з іншого. 

Реорганізована польова пошта здійснювала пересилку звичайну і спеціально 

призначену як урядову, так і цивільну документаційну переписку. Водночас 

організаційно сформована польова пошта забезпечувала зв’язок між 

корпусами армії, між сотниками і стрільцями та між ними та їхніми 

родинами. Звичайно, що засоби і методи роботи польової пошти були 

недосконалі, крім того, не було досвіду роботи пошти, але завдяки польовій 

пошті був здійснений та укріплений зв’язок між частинами УГА та ЗУНР 

зокрема. 
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4.3. Структури збору та захисту таємної інформації  

У процесі творення і формування окремих служб УГА з напрямку 

інформаційного забезпечення варто виділити спеціальні служби секретності. 

Так, для збору інформації про стан ворожих армій УГА належне місце 

відводила розвідці і контррозвідці, які входили до складу „помічних 

формацій”. При цьому слід зауважити, що керівництво ЗУНР створило у 

Збройних силах розвідувальну й контррозвідувальну служби значно 

оперативніше, ніж керівництво УНР. Як зазначає сучасний дослідник 

В. Сідак: „Це можна пояснити більш конструктивним підходом проводу 

Західноукраїнської держави до питань військового будівництва порівняно із 

заклопотаною політичною демагогією та „соціальними експериментами” 

Директорії” [280, с. 301]. Зрозуміло, що збір важливої розвідувальної 

інформації й контррозвідувальне обслуговування військ були життєво 

важливі для Збройних сил ЗУНР під час запеклої війни з 

Польщею [169, с. 157].  

Досить конкретно завдання військової розвідки показав у своїх 

спогадах колишній її співробітник четар І. Вислоцький: „Новітня армія 

послуговується двоякого роду розвідкою, явною й тайною. Явну розвідку 

ведуть боєві відділи, на близьку віддаль, між власним фронтом і боєвою 

лінією ворога, при помочі піших чи кінних (головно під час походу) стеж; 

дальшу, що сягає на зади ворога, при помочі літаків і бальонів на припоні. 

Тайна розвідка, що її завданням є просліджувати і зібрати інформацію 

вороже запілля та все те, що торкається ворожої армії, її організації, 

озброєння, рухів, військових споруджень, постачання, включно з усіма 

господарськими ділянками, і настроїв населення, має свою окрему 

організацію та окремі методи праці. З нею лучиться нерозривно 
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контррозвідка, себто охорона перед ворожою розвідкою і пропагандою серед 

війська і населення власного краю, і пропаганда, що знову має на меті словом 

і друком поборювати ворожу пропаганду і протиставити їй власну” [37, с. 8]. 

Структура військової розвідки УГА включала в себе: розвідчий відділ 

(далі – РВ) НК УГА, відповідні підрозділи штабів корпусів і бригад, 

агентурну мережу, відділи польової розвідки. 

Начальнику РВ НК УГА підлягали розвідчі підвідділи при корпусних і 

бригадних командах та при ОВК, а також розвідчі старшини, які перебували 

в окремих важливих місцях обабіч тодішнього українського фронту й на 

кордоні з Румунією. Після переходу УГА за р. Збруч підвідділи були при 

урядових інституціях у Кам’янці й при Команді Етапу Армії (повна її назва 

Начальна Команда – Команда Етапу Армії). 

Ініціатором створення розвідки галицького війська став керівник УГА 

полковник Д. Вітовський. Внутрішня організація РВ НК УГА змінювалася 

залежно від потреб війська й можливостей. Згідно з „Персональним складом 

Начальної Команди Української Галицької Армії”, „Штатом Штабу 

Начальної Команди Галицької Армії” та рядом наказів на момент повного 

укомплектування склад головного відділу був таким: начальник РВ НК УГА 

(„шеф розвідки”) поручник Родіон Ковальський, котрий особисто керував 

відділами офензивної і дефензивної розвідки й відділом детективів та 

розвідників; ад’ютант начальника – хорунжий Володимир Комаринський 

(лише Ковальський та його ад’ютант володіли повною інформацією щодо 

роботи РВ); відділ „Реєстрації ворожих сил”, який очолював хорунжий 

Ярослав Яремчишин – займався переважно вивченням польської армії і часто 

мав досить точні матеріали від своїх розвідників і ворогів Польщі; відділ 
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„Пропагандивний”, яким керував поручник Гриць Ничка, а згодом четар 

Володимир Лисий – дбав про піднесення боєздатності вояків, організовував 

агітаційно-пропагандистські заходи. Щоправда, згодом відділ 

„Пропагандивний” був виведений зі складу РВ [280, с. 305]. 

Таким чином, старшинський склад РВ налічував двох поручників, двох 

четарів і двох хорунжих; підстаршинський – старшого десятника і десятника, 

котрі займалися виключно діловодством. Склад детективів (контрозвідників) 

був дуже строкатим за національною належністю, склад розвідників постійно 

змінювався. Корпусні й бригадні РВ мали лише по одному старшині й 

одного-двох підстаршин з відповідною кількістю детективів і 

розвідників [129, с. 21]. 

Робота розвідки за етапами діяльності В. Сідак поділяє на два головні 

періоди, які дуже різнилися обставинами праці, територією дій, ворогом. Це 

періоди: галицький – війна з поляками і наддніпрянський – війна з Червоною 

та Добровольчою арміями [280, с. 300]. 

Так, під час війни з поляками РВ діяв у Галичині і працювати було 

легше, але на той час особовий склад ще не мав належного досвіду й 

навичок. Агентура військової розвідки рекрутувалася здебільшого з молоді 

допризовного віку – 16-17 років, як хлопців-гімназистів, так і дівчат. „З 

великою самопожертвою, з погордою смерти, – писав І. Вислоцький, – йшла 

ця молодь на певну загибіль, що в 95 % випадках була наслідком повного 

браку фахового вишколення. Ці діти, 15-літні, тільки що вирвалися батькам і 

матерям – ішли служити Батьківщині, ішли в морози, дощі, пішки до Львова і 

назад. Околиці Львова мають цілий ряд незнанних могил – тих нашому 

загалові невідомих героїв” [37, с. 6]. 
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Вкрай складна ситуація не залишала часу на підготовку кадрів 

розвідників, тому ефективність їхніх дій була низькою. Склад детективів був 

набагато кращим, тут працювали фахівці, але переважно не українці. Так, 

„найстарший детектив” Іммерглік був словацьким німцем, а взагалі серед 

детективів були чехи, євреї і навіть один поляк. Бракувало у РВ також і 

кадрових офіцерів. З усіх розвідників-старшин, склад яких доходив до 30 

чоловік, було лише 5–6 фахових. Деякі з них, що працювали ще в 

австрійській розвідці, відмовлялися служити в УГА через брак у РВ НК УГА 

фахового персоналу, коштів, відсутності розуміння необхідності розвідки з 

боку багатьох членів уряду і декотрих вищих старшин. Навіть окремі 

старшини РВ через ці обставини відмовлялися працювати в розвідці та йшли 

на фронт командантами сотень чи куренів [268, с. 29]. 

І все ж таки в цей період зусиллями поручника Р. Ковальського та його 

підлеглих РВ вдалося досягти чималих успіхів, зберегти, поповнити й 

навчити кадри розвідників і детективів. 

Про зростання кваліфікації кадрів військової розвідки УГА свідчать 

досягнуті ними конкретні результати. Так, значним успіхом начальника РВ 

поручника Ковальського був арешт у Вінниці шефа польської розвідки 

капітана Ковалевського, котрий зломлений перебуванням у в’язниці 

повідомив дуже цінну інформацію стосовно дій польської армії на східному 

фронті. У корпусних розвідчих відділах найдіяльнішим був відділ 1-го 

корпусу, котрим керував здібний старшина (прізвище встановити не 

вдалося), убитий згодом більшовиками [169, с. 167]. Його 

висококваліфіковані енергійні дії з організації розвідки, талант розвідника 

зберегли життя багатьом українським воякам. Військові розвідники 1-го 



158 

 

корпусу проникали далеко за лінію фронту з більшовиками, доходили аж до 

Гомеля, коли бої точилися під Коростенем. 

При підготовці наступу на Жмеринку і Вінницю командант РВ 3-го 

корпусу УГА четар Померанц наказав підлеглим дослідити сили й 

дислокацію більшовицьких частин. Розвідники проникли в глибоке запілля 

ворога, встановили контакти зі старшинами, розташованих у Жмеринці 

штабів двох дивізій Червоної армії. Їхня інформація сприяла вдалому 

наступу українських військ, а також дала змогу після захоплення Жмеринки 

знешкодити мережу більшовицьких шпигунів. Багато цінної інформації 

давали військовій розвідці дезертири, так званої, інтернаціональної дивізії 

Червоної армії, що складалася з полонених мадярів і німців колишньої 

австрійської армії, багато з яких бажали повернутись на батьківщину. За 

здобуття важливої інформації про те, що більшовики спрямували танки, які 

мали намір застосовувати проти УГА, на фронт з Добровольчою армією, 

хорунжий РВ 3-го корпусу УГА І. Вислоцький був підвищений у званні до 

чотаря [280, с. 308]. 

До активу військової розвідки УГА слід віднести попередження 

державного перевороту в Галичині, який намагалися здійснити соціалісти-

революціонери М. Шаповал та Григорєв; попередження збройного виступу в 

Дрогобичі – так званого „Дрогобицького бунту”, організатором якого були 

есери та комуністи. Причетними до останньої справи виявилися і 

В. Винниченко та його ліва фракція соціал-демократичної партії. Військова 

розвідка УГА ліквідувала й ряд великих злочинних угруповань, які діяли у 

прифронтовій смузі [349, арк. 4–6]. 
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Один із співробітників військової розвідки УГА Л. Шанковський також 

дав оцінку діяльності розвідки Збройних Сил ЗУНР: „Назагал розвідка УГА, 

хоч і мала деякі безсумнівні успіхи, не могла й рівнятись з польською, 

большевицькою чи денікінською, головно з браку фахових старшин (тільки 6 

фахових старшин на всіх 30, що працювали в розвідчих відділах) та браку 

грошей. На цей брак складалося теж мале зрозуміння для справ розвідки в 

деяких цивільних і військових колах, які з погордою ставилися до розвідки й 

поліції, як до своєрідної форми «шпіцлівства” [382, с. 310]. 

Варто додати, що разом з розвідкою УГА була слабо організована й 

пропагандистська робота серед населення взагалі й особливо в окупованих 

польськими військами районах. Для підвищення її ефективності не вистачало 

також кваліфікованих кадрів, відповідних матеріалів і літератури. Тому і не 

вдалося належним чином протистояти ворожій пропаганді й формувати 

настрої населення у державницькому дусі [335, с. 30]. 

Одним з важливих каналів забезпечення УГА розвідувальною 

інформацією була військова авіація, котра підлягала безпосередньо 

Начальній Команді. На початку війни з Польщею УГА мала одну авіаційну 

сотню (ескадрилью) у складі 3 бойових і 4 розвідувальних літаків типу 

„Бранденбург” [338, с. 74]. Пізніше авіація отримала „літунський полк” з 40 

машинами типу „Нью пор”, „Бранденбург”, „Фоккер” Авіаполк складався з 

двох сотень, що базувалися у м. Стрий і с. Красне. Ця частина вела повітряну 

розвідку, знищила 16 літаків ворога і пройшла бойовий шлях за маршрутом 

Чортків – Кам’янець – Вінниця – Могилів – Одеса – Бердичів – Козятин, 

після чого була інтернована до Польщі [142, с. 122]. 
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До постачання збройним силам розвідувальної інформації залучалися 

цивільна й військова дипломатії республіки. ЗУНР встановила дипломатичні 

і консульські взаємини з Австрією, Угорщиною, Чехословаччиною, 

Німеччиною, Югославією, Італією, Ватиканом [129, с. 16]. Її представники 

увійшли і до складу делегації УНР на Паризькій мирній конференції, де 

збройні сили ЗУНР репрезентував полковник Д. Вітовський. За даними 

інформаційно-розвідувального відділення Реввоєнради Української Червоної 

армії від травня 1919 р., уряд ЗУНР влаштував при дипломатичних місіях у 

Відні, Празі, Будапешті „вербовочні бюро”, які вели опитування 

військовополонених українців, а також займалися залученням командних та 

інженерних кадрів в УГА [129, с. 16]. 

Не менш важливе значення для інформаційного забезпечення УГА, 

окрім збору інформації про ворожі наміри, мав і захист інформації, який 

покладався на контррозвідку. В цілому роль контррозвідки УГА зводилась в 

основному до захисту таємних мобілізаційних планів, стратегічних і 

тактичних задумів ведення бойових дій і збереження відомостей про нові 

зразки воєнної техніки. Підрозділи військової контррозвідки працювали на 

рівні корпусів та бригад і підпорядковувалися розвідчому відділу Начальної 

Команди Української Галицької Армії.  

Питаннями безпеки військ та підтримання належного порядку у 

місцевостях їх дислокації займалися, так звані, помічні формації: польова 

жандармерія, булавні (штабні) сотні і стаційні (місцеві) команди. Це були 

підрозділи, що дбали про відповідний режим у бойових і прифронтових 

смугах. Всі вони існували лише при провідних командах – від бригадної і 

вище. Булавні сотні охороняли свої команди у місцях їх постою. Вони також 
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допомагали станаційним командам, котрі відповідали за порядок у тих 

місцевостях, де розташовувались військові частини або команди. Їх 

завданням було охороняти військові установи, команди, пильнувати, щоб був 

лад між цивільним населенням, і підтримувати зв’язок з тими державними та 

самоврядними установами, які знаходились на території станаційної 

команди. В кожному місті чи містечку представниками військової влади 

виступали станаційні команди, що підлягали бригадам, корпусам чи самій 

Начальній Команді [280, с. 289]. 

До послуг місцевим командам були й відділи польової жандармерії 

(далі – ПЖ). Це були органи безпеки воєнного часу, які призначалися для 

виконання військово-поліцейських функцій у місцях розташування й 

передислокації армії. Головними їх завданнями були: збереження ладу і 

спокою в місцях перебування й руху військ, збір і охорона військового 

майна, особливо зброї та набоїв; попередження диверсійних акцій на 

залізничних шляхах, мостах та лініях зв’язку; протидія дезертирству; 

супроводження конвоїв і кур’єрів тощо. Інколи вони виконували також 

обов’язки Державної жандармерії (боротьба зі шпигунством, саботажем і 

ворожою пропагандою, захистом інформації та комунікаційних мереж ) там, 

де її підрозділів не було [169, с. 178]. 

ПЖ УГА була започаткована у грудні 1918 р. У зв’язку із запланованим 

наступом на Львів тоді був створений відділ ПЖ при Команді „Групи 

Південь”, перейменованої потім на 7-му Львівську бригаду. Такий же відділ 

сформували при НК УГА. Першим керівником – командантом – ПЖ став 

колишній офіцер австрійської жандармерії підполковник Олександр 

Красіцький. Згодом аналогічні відділи створюються при командах корпусів 
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та бригад. У лютому 1919 р. підполковник Красіцький одержав призначення 

команданта Державної жандармерії ЗО УНР та виїхав до Станіслава, де тоді 

перебував уряд. ПЖ УГА очолив сотник Іван Козак. 

Правовою базою діяльності органу стали „Організаційні Постанови для 

Полевої Жандармерії Галицької Армії” та службова інструкція для Польової 

жандармерії, схвалені тодішнім Начальником Генеральної Булави УГА 

полковником Курмановичем і оголошені наказом НК УГА від 12 березня 

1919 р. В основу цих нормативних актів лягли аналогічні постанови для ПЖ 

колишньої австро-угорської армії з відповідним пристосуванням до 

організаційної системи УГА [280, с. 278]. 

Підрозділи ПЖ підлягали Начальній Команді УГА, крім того, стосовно 

виконання військово-поліцейських функцій вони підпорядковувалися 

начальникам штабів військових з’єднань, у розташуванні котрих 

дислокувалися. Структуру ПЖ складали: Відділ ПЖ при НК УГА, сотні ПЖ 

при командах корпусів та чети при командах бригад. Сотнями керували 

сотенні старшини, на яких покладався і вишкіл підлеглих вояків, а четами – 

досвідчені підстаршини, по змозі професійні жандарми. 

Невдовзі Командантом ПЖ був призначений сотник Матвій Яворський. 

За його командування видано новий статут для ПЖ, оголошений наказом 24 

червня 1919 р. за підписом тодішнього Начального Вождя УГА генерала 

Грекова. Цим статутом передбачалися певні зміни в організаційному устрої 

ПЖ: змінено назву „Польова жандармерія” на „Польова сторожа” вона 

підпорядковується Команді Етапу Армії та ділиться на шість відділів, 

кожний з яких складався з корпусної та бригадних сотень; бригадна сотня – з 
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бригадної чети та двох кордонних чет; чисельний склад сотні становив не 

більше 100 чоловік, а чети – не більше 30 [280, с. 307]. 

Кадрове комплектування ПЖ провадилося переважно за рахунок осіб, 

що мали певний стаж військової служби й пройшли короткий жандармський 

навчальний курс. Професійні жандарми становили в ПЖ УГА лише 

незначний відсоток і займали здебільшого посади підстаршин, командантів 

чет, подекуди – старшин. Причиною такого становища була недостатня 

кількість професійних жандармів-українців, котрі працювали в колишніх 

імперських інституціях і погодилися на службу в українській армії. 

ПЖ не мала власного однострою (уніформи), вона користувалася 

уніформою військового зразку із зубчаткою та отоком на кашкеті вишневого 

кольору. Службовою відзнакою усіх вояків ПЖ була жовто-блакитна опаска 

на лівому рукаві [280, с. 307]. 

У прифронтових смугах та в складних умовах відступу українського 

війська ПЖ отримувала підтримку й допомогу від Державної жандармерії. 

Незважаючи на велику користь ПЖ для збереження боєздатності армії, 

зміцнення її тилу та забезпечення захисту військово-секретної та державної 

інформації, деякі старшини й вояки УГА ставилися до неї дуже неприхильно, 

чинили їй перешкоди. Таке становище зумовлювалося передусім 

упередженням, а то й ненавистю до всякої поліції з тих часів, коли її чини 

діяли як представники чужої загарбницької влади, а також незнанням і 

недооцінкою ролі цього органу безпеки.  

В інтересах захисту військової таємниці працювала цензура та польова 

пошта УГА [141, с. 122]. Головною метою військової цензури було 

„недопущення після оголошення мобілізації армії, а також під час війни, 
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оголошення і поширення відомостей, що можуть пошкодити інтересам 

держави”, тобто контроль над виданнями друкованої продукції і перелік 

кореспонденції з метою недопущення розголошення військової таємниці. 

Військові цензори, слідкуючи за нерозголошенням таємної інформації, могли 

забороняти публікації інформації у тому випадку, коли вона могла 

розголошувати військову таємницю. У випадку виявлення відомостей, 

заборонених до розголосу цензура вилучала відповідну інформацію. 

Встановлювалося, що видання, котрі вийшли в світ поза територією бойових 

дій, допускалися до поширення лише із дозволу місцевого військового 

цензора. Якщо у відповідних публікаціях містилися відомості, розголошення 

яких військовим цензором визнавалися небезпечними для воєнних інтересів 

держави, такого роду відомості, статті і малюнки вирізалися, 

заштемпильовувались або взагалі конфісковувалися. Як приклад, 13 номер 

часопису „Стрілець” був недопущений до поширення серед населення: на 

титульній сторінці газети, яка зберігається у науковій бібліотеці ім.  

В. Стефаника у Львові, червоним олівцем було зазначено „конфісковано 

цензурою” [15]. 

Встановлювалося два рівня воєнної цензури: в повному об’ємі і 

часткова. Воєнна цензура в повному об’ємі полягала в попередньому 

розгляді всіх матеріальних носіїв інформації, призначених до широкого 

розголосу, а також ознайомлені і виїмці як внутрішніх, так і міжнародних 

поштових відправлень і телеграм. Такий вид цензури вводився лише на 

території воєнних дій. В інших місцевостях ЗУНР вводилася часткова воєнна 

цензура. Вона полягала в перегляді та виїмці міжнародних поштових 
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відправлень, а в окремих випадках – за розпорядженнями головних 

начальників окружних військових округів. 

Не менш важливим напрямком роботи контррозвідки було 

спостереження за діяльністю вітчизняних та акредитованих іноземних 

журналів. Заборонялася поява в пресі будь-якої інформації щодо приїзду-

від’їзду осіб командного складу, мобілізацію та проведення військових 

операцій. В період, коли йшла мобілізація і зосередження військ, важливим 

було не дозволити ворогу визначити перевезення військ і пункти їх 

зосередження. 

Втім адміністративні кроки виявлялися подекуди малоефективними. 

Недостатній контррозвідувальний контроль за збереженням державної і 

військової таємниці багато в чому обумовив ситуацію, коли в періодичній 

пресі з’являлися статті, що містили таємні відомості, іншу важливу 

інформацію. Тож ряд публікацій потрапляли у пресу і не пройшовши щільне 

цензурне сито. Охоплені загальним патріотичним підйомом ряд літераторів 

йшли на фронт солдатами та старшинами, а потім публікували свої враження 

як художні та публіцистичні твори.  

Головне управляння пошти і телеграфів також прослідковувало за 

припиненням прийому телеграм від приватних осіб „таємною мовою”. 

Телеграми такого роду були зашифровані, причому текст їх носив ззовні 

нешкідливий характер. У випадку виявлення відомостей заборонених до 

розголосу цензура вилучала відповідну інформацію. Відразу зазначимо, що 

зазвичай, протягом всього українсько-польського протистояння, при 

виявленні такого роду даних, подальші оперативно-розшукові дії спрямовані 

на виявлення джерел витоку не проводилися. 
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Отож, в процесі формування та діяльності УГА, поряд із організацією 

військової структури, значна увага військового керівництва приділялась 

питанню забезпечення збройних сил комунікаційними джерелами. Оскільки 

документи як складова комунікації завжди були віддзеркаленням діяльності 

та реалізації не лише державної але й військової політики, тому для 

інформаційного забезпечення війська було створено ряд окремих 

спеціальних служб.  

Так, особливим видом збройних сил були війська розвідки та 

контррозвідки, які зародилися після Першолистопадового повстання і в битві 

за Львів. Відділ розвідки під час війни був однією з важливих частин УГА, 

яка забезпечувала армію та бойові групи необхідною інформацією щодо 

ворожих намірів противника, його чисельності, пересування, дислокацію 

штабів, складів, важких вогневих засобів та настрої особового складу. Разом 

з тим, в УГА відповідно до структури організації війська діяла і 

контррозвідка, як спец-підгрупа із захисту секретної інформації з 

мобілізаційних планів УГА, стратегічних і тактичних задумах ведення 

бойових дій (особливо на початковому етапі війни) і збереження відомостей 

про нові зразки воєнної техніки. Разом з тим варто зазначити, що робота 

спецслужб із збору та захисту інформації мала ряд прогалин, які в результаті 

українсько-польського протистояння вплинули і на сам хід військової 

кампанії в цілому.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

Аналізуючи інформаційне забезпечення УГА періоду українсько-

польської війни 1918 – 1919 рр., особливості її структурних підрозділів та 

основних елементів комунікаційної системи прийшли до таких висновків. 

Аналіз історіографії свідчить, що на сьогодні відсутнє комплексне 

дослідження інформаційного забезпечення УГА. Попри зазначені 

досягнення, низка питань з організації інформаційно-комунікаційної системи 

УГА залишається ще не з’ясованою. Проведене дослідження архівних 

джерел дозволило окреслити основні напрямки інформаційного забезпечення 

війська, виявити особливості становлення та розвитку його комунікаційної 

системи. 

Не дивлячись на складні умови військового протистояння та 

реорганізації УГА, армійському керівництву ЗУНР вдалося сформувати 

постійне, добре вишколене, боєздатне військо з налагодженою структурою 

інформаційного забезпечення збройних сил. Важливим осередком 

комунікаційної структури УГА був ДСВС. Він поряд із основними 

обов’язками творення армії (організація військової адміністрації, мобілізація 

і вишкіл, підготовка командних кадрів, матеріально-технічне постачання), 

виконував функції інформаційного забезпечення війська. Відповідно до 

цього ДСВС поділявся на окремі відділи. З метою ведення поточного 

діловодства у загальній структурі ДСВС було створено ВК як окремий 

підрозділ для роботи з нормативними документами. Поруч із ВК, для 

документного забезпечення УГА діяв загальний відділ, який здійснював 

підготовку до затвердження військовим керівництвом законодавчих актів, 

наказів та розпоряджень. Створення українських назв для позначення різних 

видів зброї, військових ступенів та військових наказів здійснювалося 
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писемним відділом. Пресовий відділ виконував агітаційно-пропагандистську 

роботу. Організацію забезпечення інформування УГА та встановлення 

прямого контакту між ДСВС і військом здійснював відділ зв’язку. 

ДСВС у своїй діяльності виступав як державна структура, основною 

метою якої було тактично і юридично координувати дії для забезпечення 

особового складу армії інформаційно-документальним матеріалом. Так, на 

всіх етапах будівництва армії військово-політичне керівництво і уряд ЗУНР 

створювали збройні сили країни на підставі ретельно розробленої правової 

бази. Основне місце в системі правового врегулювання побудови війська 

належало актам військового управління в особі ДСВС. Ці акти були 

важливим правовим засобом втілення у життя державної політики у сфері 

оборони, зміцнення УГА та її військового керівництва. Вони виступали 

юридичною формою виконавчо-розпорядчої діяльності органів військового 

управління, що дало змогу створити першу українську армію з усіма видами і 

родами військ, єдиним командуванням і професійним вишколом, яка 

захищала інтереси народу і воювала за рідний край.  

Формування власних інформаційних служб та пропагандистсько-

агітаційних структур в УГА було створено ПК, яка охоплювала широкий 

спектр ідеологічних, організаційних, видавничих, культурно-освітніх заходів. 

ПК УГА складалась із семи відділів: організаційного, видавничого, вічевого, 

історичного, інформаційного, бібліотечного і театрально-музичного. Кожен 

відділ мав відповідну структуру і ділянку своєї роботи в загальній системі 

інформаційного забезпечення УГА.  

Активне військове будівництво супроводжувалося також серйозними 

перетвореннями у формуванні нової ідеології державницького спрямування. 

У цей період суттєво зросла роль національно-патріотичних інформаційних 

видань. Серед часописів, що видавались протягом 1918 – 1919 рр. у Галичині, 

найкраще ілюстрували дух галицького вояка часописи, які видавалися за 

підтримки фронтових чи військових команд. У цих виданнях публікувались 
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розпорядження, закони та витяги з них, звернення уряду та військового 

командування ЗУНР до вояків УГА, повідомлення з фронту, нариси про 

героїчні вчинки фронтовиків, списки полеглих героїв, замітки та оголошення. 

В умовах воєнного часу важливу роль у системі інформування відігравала 

також цивільна періодика, яка повідомляла населення свого повіту та армію 

про найважливіші політичні та військові події. Серед загалу часописів, які 

виходили на західноукраїнських теренах виділяється військова преса УГА. 

Військові періодичні видання УГА поділялися на три групи: центральні 

органи (ДСВС, НКГА) – „Вістник ДСВС”, „Стрілець”, „Вістка”; корпусні 

газети – „Козацький голос” (1-й корпус), „Полева газета” (2-й корпус), 

„Стрілецький шлях” (3-й корпус); часописи бригад і бойових груп – „УСС” 

(1-а бригада УСС), „Схід” (бойова група „Схід”) та інші.  

Аналіз публікацій військових видань показав, що переважна їх 

більшість належала до таких проблемно-тематичних напрямів: бойовий шлях 

війська; створення українського війська; суспільно-економічні події в 

Україні; міжнародні події та Україна в їхньому контексті; події на 

поневолених Українських землях; задоволення релігійних потреб 

військовиків; біографічні матеріали керівників уряду та війська; культурне 

життя держави та війська. 

Упродовж усього етапу українського національно-визвольного руху 

друковане слово було вагомим чинником мобілізації українського народу, 

зміцнення морально-бойового духу стрільців, підстаршин і старшин армії. 

Своєю діяльністю преса сприяла зміцненню лав УГА. Водночас, військова 

преса створила власну інформаційну структуру в межах тодішнього медіа-

простору. Це значно розширило її функціональні можливості, дозволивши 

відіграти: а) на тактичному рівні – винятково важливу роль в ідеологічному 

забезпеченні формування дисциплінованих і боєздатних збройних сил; б) на 

стратегічному рівні – опосередковано впливати за допомогою інституту армії 

на процес реалізацій ідеї української державності; в) на побутовому рівні – 
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тримати зв’язок особового складу з рідним краєм інформуючи про перебіг 

подій, суспільні та політичні процеси. Жанрова палітра військової періодики 

була доволі різноманітними і представляли публікації інформаційних, 

аналітичних та художньо-публіцистичних жанрів журналістики. Найбільш 

поширеними серед них були: замітка, звіт, кореспонденція, стаття, фейлетон, 

памфлет, гумореска. У стадії формування перебували жанри репортажу й 

інтерв’ю. З’явились портретні нариси-некрологи, а також такий різновид 

нарису, як політичний портрет. Незавершена в умовах воєнного часу 

координація між цивільною і військовою пресою ускладнила процес 

формування єдиного національного інформаційного простору державницької 

орієнтації. 

У загальній системі комунікаційного забезпечення УГА періоду 

українсько-польської війни відводилося службі зв’язку. Не зважаючи на брак 

технічного обладнання, короткочасність вишколу новобранців і низку інших 

проблем, зв’язкова служба УГА працювала справно. За допомогою дротяного 

військового телефонного зв’язку УГА, який з’єднував головні штаби військ із 

ДСВС та через радіокомунікацію передавалась важлива інформація різного 

характеру, передусім це були чіткі накази та розпорядження. На лініях 

зв’язку переважно передавалась інформація про загальну ситуацією на полі 

бойових дій, вказівки і узгодженість дій щодо ведення спільних маневрів. 

У процесі формування структурованої та розгалуженої мережі 

інформаційних комунікацій ДСВС вдалося провести повну реорганізацію 

поштової служби війська, яка виконувала обов’язки документаційного 

інформатора, пересилаючи різного роду кореспонденцію. Польова пошта НК 

УГА налагодила контактне сполучення фронтових частин та НК між собою, з 

одного боку, та встановила регулярний зв’язок листових передач фронтових 

частин із запіллям, з іншого. Організаційно сформована польова пошта 

забезпечувала зв’язок між корпусами армії, між сотниками і стрільцями та 
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між ними та їхніми родинами. Завдяки польовій пошті було, зокрема, 

налагоджено зв’язок між частинами УГА та ЗУНР. 

Особливим видом збройних сил із збору та захисту таємної інформації 

були війська розвідки та контррозвідки. Відділ розвідки під час війни був 

однією з важливих частин УГА, яка забезпечувала армію та бойові групи 

необхідною інформацією щодо ворожих намірів супротивника, його 

чисельності, пересування, дислокацію штабів, складів, важких вогневих 

засобів та настроїв особового складу. В УГА відповідно до структури 

організації війська діяла і контррозвідка, як спецпідгрупа із захисту секретної 

інформації щодо мобілізаційних планів УГА, стратегічних і тактичних 

задумів ведення бойових дій (особливо на початковому етапі війни) і 

збереження відомостей про нові зразки воєнної техніки. Разом з тим, робота 

спецслужб із збору та захисту інформації мала ряд прогалин, які в результаті 

українсько-польського протистояння вплинули і на хід військової кампанії в 

цілому. 
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361. Центральний державний історичний архів України, м. Львів 

Ф. 684 Книга замовлень 1-го корпусу Галицької армії друкарні 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Скриті назви телефонічних станцій від 20.ХІ – 27. ХІ 1918 року. 

№ 

з/п 
Назва підрозділів Позивні Скриті назви 

1 Українська Національна 

Рада 

Груша Мадрид 

2 Начальна Команда 

Української Галицької 

Армії 

Рота Рим 

3 Команда Українських 

січових стрільців 

Півонія Париж 

4 Муніципальний уряд Сливка Кайро 

5 Підзамче двірець Яблуня Трієст 

6 Касарня поліції Вишня  Берлін 

7 Цитаделб Кукіль Атейг 

8 Ратуша Кактус Нью-Йорк 

9 Яблонівська касарня Жито Казань 

10 Касарня Фердинанта Резеда Прага 

11 Старе село  Стокгольм 

12 Уланська касарня Чай  

 

Схема складена на підставі: Колекція № 9 Матеріали архіву 

Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові з національної бібліотеки у 

Варшаві. Фонд мікрофільмів, м/ф 87260 – Події листопада 1918 р. у Львові, 

арк.179. 
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Додаток Б 

Організаційна структура керівництва Державного Секретаріату Військових 

Справ 

№ з/п Посади керівного складу ДСВС 
Військове звання, прізвище 

та ім’я 

1 Державний секретаріат військових 

справ 

полковник Вітовський 

Дмитро 

2 Ад’ютант четар Паліїв Дмитро 

3 Товариш державного секретаря 

військових справ 

отаман Бубела Петро 

4 Ад’ютант поручник Голинський 

Михайло 

5 Канцелярія Державного 

секретаріату військових справ 

поручник Сивак Теодор, 

сотник Бемко володимир 

ВІДДІЛИ: 

1 Загальний сотник Тимцюрак 

Володимир 

2 Персональний сотник Панчак Василь 

3 Мобілізаційний отаман Гірняк Никифор 

4 Артилерійський сотник Шипайло Роман 

5 Технічний сотник-інженер Шухевич 

Володимир 

6 Зв’язку сотник Білинський Роман 

7 Залізнодорожній сотник Буцманюк Юліан 

8 Кавалерії поручник Галицький 

Олександр 

9 Інтендатури сотник Гарасимович Гриць 

10 Харчовий поручник Черкаський 

Олекса 
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11 Санітарний отаман Білас Ростислав 

12 Судовий сотник Бородієвич Євген 

13 Пресовий отаман Підляшецький 

Орест 

14 Письменний четар Гомарак Нестор 

15 Пресова квартира четар Боберський Іван 

16 Редакція часопису «Стрілець» четар Пачовський Василь 

 

Схема складена на підставі: Колекція № 9 Матеріали архіву 

Наукового товариства ім. Т.Шевченка у Львові з національної бібліотеки у 

Варшаві. Фонд мікрофільмів, м/ф 92254 – НКГА.ДСВС, арк.75. 
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Додаток В 

Персональний склад Начальної Команди УГА 

від 15 червня 1919р. 

№ 

з/п 

Посади керівного складу 

НК УГА 
Військові звання Ім’я та прізвище 

1 2 3 4 

1 Начальний Вождь 

війська ЗО УНР 

генерал-поручник Греков Олександр 

2 Ад’ютант сотник Сасико Андрій 

3 Начальник генерального 

штабу 

підполковник ГШ Тернова Карло 

ОПЕРАТИВНИЙ ШТАБ 

1 Начальник оперативного 

відділу 

отаман ОШ Льобковіц 

Вільгельм 

А) Оперативний відділ сотник Шоберт Ришард 

 Приділені сотник Гузар Роман 

 Старшина для доручень четар Вовкунець Микола 

 Старшина генерального 

штабу 

вакант -//- 

Б) Оперативна канцелярія четар Микита Петро 

  хорунжий Яценович Микола 

  хорунжий Яремчишин Роман 

 Картографічний відділ хорунжий Стоцький Денис 

ІІ. РОЗВІДУВАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

ІІ Начальник 

розвідувального відділу 

поручник Ковальський Радіон 

 Приділені четар Лисий Володимир 

  хорунжий Дидик Євген 

 Командант польової 

сторожі 

четар Казуренко Дмитро 

ІІІ. ЧАСТИНА ЗВ’ЯЗКУ 

ІІІ Начальник зв’язку сотник Прккель Готфрид 

А) Телефонний референт сотник Кузьмович Ярослав 

 Приділені урядовець Данилєвич Антін 

  юрист Лопатинський 

Ярослав 

  юрист Гаврилюк Семен 

  морзист Вірчак Григорій 

 Телефонна сотня сотник Козловський 
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Олександр 

  четар Головинський 

Мирон 

  четар Дашко Яків 

  хорунжий Стефанович Богдан 

 Комендант радіостанції вакант -//- 

ІV. КАНЦЕЛЯРІЯ 

А) Начальник сотник Турчин Лука 

 Приділені сотник Белей Василь 

  четар Романко Степан 

Б) Персональний референт отаман Шухевич Степан 

 Діловод четар Карав Осип 

 

Схема складена на підставі: Колекція № 9 Матеріали архіву 

Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові з національної бібліотеки у 

Варшаві. Фонд мікрофільмів, м/ф 87299 – Накази ДСВС, арк. 8-69. 
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Додаток Г 

Схема ДСВС ЗУНР 
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