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Матеріал: метал.
Техніка виготовлення: штампування.
Розмір: 3,8х2,5 см.
ВКМ, інв. № Н – 1325.

Німеччина.
24. Знак. За поранення ІІІ ступеня.
Форма овальна. У центрі німецька каска, на фоні перехрещених мечів, в обрамленні лаврового

вінка, який внизу перевитий стрічкою з бантом. Фон зернистий.
Матеріал: метал.
Техніка виготовлення: штампування.
Розмір: 4,3х3,6 см.
ВКМ, інв. № Н – 1301.

25. Значок, присвячений підводному флоту. 1914 р.
Форма чотирикутна. В овалі сюжет: підводний човен та потопаючий корабель, обрамлений вінком,

під яким по боках – зображення риб. Нижче напис у два рядки: «K.U.K. UNTER SEEBOOTE
WEITKRIEG»; дати «1914 – 1916».

Матеріал: мідь.
Техніка виготовлення: штампування.
Розмір: 3,6х4,1 см.
ВКМ, інв. № Н – 1299.

26. Значок. 1917 р.
Зображення дзвіниці з дзвоном у середині, на якому – цифра «4» поверх соснових гілок. Внизу

пластинка з написом «MEIHNACHTEN IM FELDE 1917». На звороті зазначено логотип виробника:
«WINTER & ADLER A.G. WIEN»

Матеріал: сплав металу.
Техніка виготовлення: штампування.
Розмір:  висота – 42х3 см.
ВКМ, інв. № Н – 1751.

27. Значок. 1914 р. Захоплення Льєжа і відхід бельгійської армії до Антверпена.
Форма щита, увінчаного короною. Вгорі на фоні хреста орел у польоті, нижче – бойові регалії в

променях сонця, яке сходить. Вгорі під короною – дата «1914»; внизу – «16 VIII».
Матеріал: сплав металу.
Техніка виготовлення: штампування.
Розмір:  3х2,4 см.
ВКМ, інв. №№ Н – 1300; Н – 1808.

Оксана КАЛІЩУК (Луцьк)

ВОЛИНЬ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ЗА СПОГАДАМИ УСУСУСІВ

Нині значна частина вчених схильна вважати рубіжною подією минулого століття Першу світову
війну1. У багатьох аспектах вона ознаменувала початок ХХ ст. не в календарному, а в історичному
сенсі2. Якщо говорити про Україну, то саме події Першої світової війни по-перше винесли „українське
питання” на порядок денний європейської політики, по-друге, сприяли піднесенню національного руху та
формуванню національно свідомого покоління.

Влітку 1915 р. Австро-Угорщина зайняла Ковельський, Володимир-Волинський, Луцький і частково
Кременецький, Дубенський і Рівенський повіти. Фронт проходив лінією Кременець – Дитинячі – Дубно –
Перешів – Хромяково – Богуславка – Куликовичі – Чорторийськ – Більська Воля – Локниця3.

Майже одразу після окупації австрійським військом терени Волинської округи (таку назви отримали
ці землі) стали ареною діяльності українських громадських організацій – Союзу визволення України,
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Української Загальної Ради та їх підрозділів. На Волинь тоді приїхало приблизно сорок освічених
інтеліґентних військовиків. Серед них – відомі громадсько-політичні діячі: педагог Л. Мишуга, інж.
Г. Мартинець, письменник О. Назарук. У школах Волині учителювали О. Безпалько, О. Бійовський,
І. Васильків, О. Вахнянин, І. Вербяний, Ф. Вишиваний, В. Дзюбак, О. Демчук, А. Дідик, Б. Заклинський,
О. Калиновський, Я. Кобилянський, Р. Леонтович, І. Мода, І. Мойсей, М. Мокрий, К. Савка, І. Сембай,
Л. Смулка, К. Танчаковський, Ю. Тернерівський, Е. Ткач та інші4. Окрім військовиків, в культурно-освітню
працю на Волині включилися молоді педагоги-ентузіасти з Галичини Г. Бігун, В. і К. Волянські,
А. Гайдучок, М. Мокрицька, І. Пеленська, С. Сидорович та ін.5

Мандруючи волинськими селами, галицькі українці мали можливість сформувати власну думку
про край та його мешканців. Свої враження із численних подорожей частина із них залишила на папері.
Мемуаристи приділяли чимало уваги висвітленню відступу російського війська та проблеми біженців
(зокрема, масового виїзду інтеліґенції)6, зображенню особливостей культурно-освітньої праці серед волинян
в умовах воєнної руїни господарства. Автори спогадів намагалися відобразити моральну сторону своєї
діяльности, передати ставлення місцевих українців та вояків до будівництва української держави.

Попри всі відмінності їх об’єднує щира любов і симпатія до цієї української землі та її споконвічних
мешканців. «У волинського мужика менше добачити сього життєвого пригноблення, чим у нашого. В
його більше пошанованя себе самого, певності себе»7 ― із захопленням писав один з них. «Сам народ не
злий, тільки в темряві, ― добродушний і звичайно перевисає, не вважаючи на темноту, звичайного
галицького сватка, ― спритний, понятливий, релігійний»8, ― з не меншим захопленням зауважував інший
автор. Якщо ж ще додати, що народ цей був свідомий своєї темноти і розумів необхідність школи й
виховання в рідній мові9, то це ще більше зміцнювало позитивні враження галицьких українців.

Для сучасних дослідників чи не найціннішими та найцікавішими є ті спогади, які автори писали не
для публікації. Саме таким є, наприклад, „Волинський записник” сотника Дмитра Вітовського (1887-
1919). Автор спогадів – полковник УГА, один із провідників галицької студентської молоді і борців за
український університет у Львові; член УРП, активний організатор „Січей”, згодом УСС. В літературі
виступав під псевдонімом Гнат Буряк. З 1914 р. сотник УСС, учасник карпатських боїв, один із ідеологів
стрілецької політичної думки; належав до засновників Стрілецького фонду й органу УСС „Шляхи”. 1916-
1917 рр., будучи комісаром УСС на Волині, організував на Ковельщині українські народні школи. Голова
Військового Комітету, що 1 листопада 1918 р. зробив переворот проти австро-польського панування,
передавши владу УНР і ЗУНР. В листопаді 1918 р. командувач збройних сил ЗУНР, пізніше – державний
секретар військових справ ЗУНР; член Укради від УРП. У травні 1919 р. – член мирової делегації
ЗУНР і Парижі; повертаючись, загинув під час авіакатастрофи під Ратібором.

Вперше, наскільки нам відомо, про „Волинський записник” Д. Вітовського написав у часописі
„Український Прапор” (Берлін, 1927, ч.21, 1 листопада) колишній член Союзу визволення України А.Жук.
Цей документ спочатку знаходився в архіві Союзу визволення України у Відні, потім він зберігався у
Музеї визвольної боротьби України у Празі і, врешті-решт, потрапив до відділу рукописів і рідкісної книги
ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.
2002 р. „Волинський записник” Д.Вітовського був опублікований окремим виданням10, що дозволило
повернути пам’ятку, яку дослідники (М.Заклинський11; В.Великочій, Б.Гаврилів12) вважали втраченою.

У своєму щоденнику Д.Вітовський показує умови праці українських січових стрільців на волинській
землі, виявляє політику австрійської влади щодо українського населення, характеризує поведінку польських
леґіонерів. Зі сторінок „Волинського записника” відкривається панорама волинського села, а, зрештою, і
всієї Волині впродовж десяти місяців, відзначених суспільно-політичним потрясінням
загальноєвропейського масштабу13.

За час свого перебування на Волині Д.Вітовський об’їздив чимало сіл (переважно Ковельщини) –
як сам він писав: „Товчуся по селах, як Марко по пеклу”14. Спілкуючись з селянами він знайомився з їх
життям, починав розуміти їх психологію, намагався захистити їх від утисків та свавілля військової
адміністрації, допомогти задовольнити першочергові потреби.

Перебуваючи на Волині разом із товаришами Д.Вітовський описував народну архітектуру, пам’ятки
старовини, збирав фольклор, легенди, пісні15. З якою любов’ю сотник описував Любомль, його минувшину,
переплітаючи історичні факти з народними переказами. Загалом увагу галичан, які мандрували Волинню,
приверталиподібні моменти. Так, у одному зі спогадів читаємо наступне: «церква св. Юрія (Ґеорґія),
дуже гарна своєю симетрією і гармонійними розмірами. Але те, що вона стоїть під горбком, не дає думці
спочити, провокує її, силує мозок до думання, до представлення собі тої церкви на сусіднім горбку. Се й
є тайною народньої легенди, про те, як ся церква стояла колись на тім горбку, як опісля добровільно
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зійшла з нього й шукала для себе иншого місця і як вкінці вибрала собі те, на котрім тепер стоїть. Як
побачиш, коли положеннє тої церкви, то зрозумієш, що той, хто видумав сю легенду, мусів мати дуже
чутку на красу душу». Автор з захопленням зауважував, що місцеві пісні це прекрасна питома народна
поезія, а не якісь перелицьовування, наслідування чужих16.

Водночас, саме у спогадах сотн. Д.Вітовського чи не найбільш яскраво описано і всі труднощі, що
виникали у військовиків під час їх перебування на волинських теренах. Загалом, умови праці січових
стрільців на Волині, які досить об’єктивно представлені матеріалами збірки, І.Крип’якевич влучно
характеризує так: „Тут треба було рахуватися із австрійською владою (яку часто репрезентували офіцери
поляки) і домаганнями Коша, що вислав сюди стрільців, і з опінією Галичини, і з недовірливістю
волинського мужика”17.

Ситуація в краї була справді складною, адже до Першої світової війни національний рух на Волині,
Поліссі, Холмщині та Підляшші не набрав жодних організаційних форм. Та, власне, й розуміння національної
окремішності для місцевих українців було невиразне та незрозуміле (до того ж все це ускладнювалося
обставинами воєнного часу)18. Не випадково, Улас Самчук характеризував Волинь як таку, що
„зрусифікована на горі і неграмотна внизу, невиразна, „тутешня”, хохлатсько-малоросійська”19. Це
перегукується із першими враженнями від перебування в краї Д.Вітовського, який зазначав, що „селяни
на питання в суді, хто вони є, якої нації, мов підмовлені відповідають „рус” – навіть не руский. Щоб хтось
назвав себе вже не українцем, а хохлом, то була би рідкість, яка досі не лучалася...”20.

Очевидно, що це було важко спостерігати національно свідомим інтеліґентам, на кшталт
Д.Вітовського. Тому й траплялися такі душевні зриви, які описує сотник. «Де ж тут на Волині ідеалістом
можливо бути? І так в тій хвилі обридло мені життє, що я був би був дуже вдоволений, коли би сейчас
згинув і більше не бачив тої волинської темноти. А до того жандармерія лишень, війтів понаставляла
майже всіх поляків, а про Україну і слова не згадують, а ще такі вістки ширять, що „Ukrainy niema, a
Schewczenko to pijak i łajdaka był”*, дальше говореннє, що хлопи ото свині, — того мені чомусь тоді було
вже забагато»21.

Хоч можна зустріти й інші більш оптимістичні враження галичан від спілкування з волинськими
українцями. Так, у одному з листів, що публікувала тогочасна преса, подибуємо наступий запис: «Коли
розмовляв я про се з багатьома людьми та з ріжних сторін, переконався, що не гасла в них свідомість,
що були колись греко-католицькими уніятами, що звуться “малоросами”, що була колись славна, велика,
самостійна Україна, що мали своїх князів, королів, гетьманів, — про се знають на підставі оповідань
батьків і дідів. Одначе ті історичні спомини неясні, помішані, бо, як казали мені, не мають ані книжок, ані
нікого, хто їм се пояснив би докладно, а в школах про се не вчать»22.

Варті окремої згадки також спогади «На Волині». Їх автор – Лука Мишуга (1887-1955) – громадський
і політичний діяч, журналіст, родом із Стоянівщини (Галичина), закінчив правничі студії у Віденському
університеті (1911). Судову практику відбував у Львові, а адвокатську в Жовкві у відомого українського
правника д-ра Короля. З вибухом Першої світової війни д-ра Мишугу не взяли до австрійського війська.
Не зважаючи на те, він уже навесні 1915 р. вступив в ряди УСС і виконував службу на Волині у Володимирі-
Волинському, широко організовуючи місцеве українське життя, зокрема шкільництво. Після розвалу
Австро-Угорщини, д-р Мишуга створив у Володимирі-Волинському Українську Раду, проголосив
прилучення Волині до Української Соборної Держави з урядом в Києві і зорганізував там місцеву
адміністрацію. З Волині д-р Мишуга вернув до Галичини і був приділений до державного комісаріяту
ЗУНР у Радехові. Перебувши тиф при відступі УГА, він в 1919 р. був приділений від уряду ЗУНР, як
четар, до очолюваного генералом М.Юнаковим генерального штабу Головного Отамана, що в Кам’янці-
Подільському. В грудні 1919 р. д-р Л.Мишуга разом з урядом ЗУНР переїхав до Відня, де виконував
різні доручення. Уряд, зокрема, висилав в різних важливих місіях: був секретарем очолюваної д-ром
Костем Левицьким місії ЗУНР до Риги в 1921 р., виїжджав, разом з О. Назаруком, в окремій місії на
розмови з тодішнім совєтським амбасадором в Копенгазі, Літвіновим і т.д. В половині 1921 р. уряд
ЗУНР вислав д-ра Л. Мишугу з місією до Вашингтону, де вже існувала українська місія на чолі д-ром
Л. Цегельським. Після закінчення місії у Вашингтоні в кінці 1923 р. д-р Мишуга став головним ініціатором
Об’єднання Українських Організацій в Америці й опісля впродовж 17 років його генеральним секретарем.

Твір «На Волині» був опублікований в органі Уряду Західної України «Республіка» (ч.. 56-94, 8.04.-
25.05.1919), в 1919 році, під заголовком «Волинь»; пізніше, у цьому ж році, спогади було видано окремим
видання23. Уже в діаспорі вони були поміщені спочатку у скороченні в „Літопис Волині”24, а згодом – у
збірці творів Л. Мишуги25.

Мемуари Л. Мишуги стосуються головно м. Володимира, де він перебував і в суспільно-політичному
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житті якого приймав активну участь. Вони дозволяють яскраво уявити ситуацію на Волині і зрозуміти як
розвивалися національно-визвольні змагання у цьому куточку України.  Так, наприклад, в день
листопадового зриву 1918 року у Львові ми читаємо: «Революція в сусідній Польщі, а що дальше –
мабуть і в цілій Австрії та в самім Відні. Всяке сполучення зірване. Львів занятий Українськими Січовими
Стрільцями та частиною українських військ, розміщених у Львові**. Се посліднє певне, бо таке донесла
послідня депеша зі Львова, надана там о 5-ій годині по полудни. „Wir leben also hier in Wolhynien auf einer
einsamen aber zum Glück ruhigen Insel” - говорив Поппі (шеф Генерального штабу – О.К.), - треба лишень
сей лад і спокій вдержати всіми силами на дальше»26.

Хочеться також звернути увагу й на ту обставину, що на зміст та характер текстів суттєво впливала
мета з якою першопочатково їх писав автор. Так, звіти, що їх повинні були що десять днів подавати
військовики для австрійського командування, містять лаконічну інформацію про ситуацію в реґіоні,
акцентуючи увагу на руйнуваннях волинських сіл і містечок, масовості втеч мешканців краю вглиб
Російської імперії та їх причинах27. Водночас, автори звітів обґрунтовували в них необхідність просвітницької
діяльності серед волинських українців.

До таких належать звіти Михайла Гаврилка, Івана Сембая, П.Кузика. Так, один з комісарів УСС на
Волині Михайло Гаврило у своєму звіті засвідчував наступне: «На моє предложення вступити до
Українських Січових Стрільців молодим людям здібним до війська ніхто з них остаточно не згодився.
Причини подавали ріжні. Поміж иншими головніші з них ось які: (навожу слова самих запитуваних) „Та
що ж, та я би й пішов, та якже мені іти на війну, коли в мене батько в москалях. Якжеж мені стріляти, а
нуж я батька вб’ю. Як би Ви були, чи там отаман перед війною сказали, а тепер тяжко”... Отже немає
родини з якої би не було когось „в москалях” на війні – у того батько, у того двоє братів і т.инше. Хоча
при певній упертості і хоч невеликій просвітній роботі я пересвідчений, що можна би було перешкоди
побороти»28.

Матеріали, що призначалися для оприлюднення в галицькій періодичній пресі з метою ознайомлення
з ситуацією на Волині, про яку мало було відомо широкому загалу. Присвячені головно питанням ширення
національної свідомости та розгортанню національно-освідомлюючої праці серед волинських українців.
Такі публікації з’являлися в „Ділі”, „Українському слові”, „Свободі”, „Вістнику Союза визволення України”
та ін. В цьому контексті особливо слід виділити низку розвідок І.Крип’евича, що присвячені національно-
культурному відродженню на українських землях, зайнятих австро-угорським та німецьким військами в
перебігу Першої світової війни29. Оперті на широку джерельну базу (оскільки вчений на той час був
головою Бюро культурної помочі і був безпосередньо причетним до організації національного життя у
північно-західній Україні)30 вони є цінними для розуміння національно-політичної ситуації на волинських
теренах.

Деякі із матеріалів, запропонованих галицькому читачеві, відзначаються особливою художністю.
Серед таких слід назвати «З Володимира до Сільця»31 (стаття опублікована під криптонімом О.П., під
яким, ймовірно, заховується Осип Пеленський), «Пригода на Волині»32.

Отож такою побачили Волинь ті українці, які у роки Першої світової війни воювали у австрійському
війську. Їх спогади нині є цінним історичним джерелом для дослідників. У поєднанні з компаративістським
аналізом аналогічних джерел, які залишили особи, які воювали на боці Російської імперії ми зможемо
об’єктивно реконстуювати життя волинян у роки воєнного лихоліття.
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* України немає, а Шевченко то п’яниця і лайдака був (пол.).
** Живемо, отже, тут на Волині, як на самотнім, але, на щастя, спокійнім острові (нім.).
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За багато  десятиліть дослідження історії Першої світової війни нагромаджено величезний масив
наукової та навчальної літератури, сформульовано концепції важливих її проблем [див., наприклад: 9; 8;


