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часть молоді у визвольних змаганнях націй, які борються за свою державну 
незалежність, є цікавим феноменом. Така участь молоді – неповнолітньої – має 
неабияке виховне, націотворче, а також і суто наукове значення. Епізоди такої 

боротьби можуть представляти науковий інтерес для дослідників – істориків, соціологів, 
психологів. Поляки знають своїх “орлят” чи юних учасників антинацистського 
Варшавського повстання. Своїх юних героїв мали російські більшовики, “не гіршими” були 
піонери і комсомольці – герої у інших радянських республіках часів комуністичного СРСР. 
Як жодна інша тема, тема участі молоді, і навіть дітей, у збройній боротьбі мала і матиме 
чимало ідеологічних спекуляцій. Однак, в Україні, поза окремими фактами, як наприклад бій 
під Крутами, ця тема не мала достатнього наукового опрацювання. Вслід за науковим 
опрацюванням повинні прийти й інші інтерпретації і осмислення суспільством цього 
феномена у різні періоди української історії.  

Участь підлітків у подіях проголошення ЗУНР і боротьби за її існування є досі мало 
висвітленою в українській історіографії. Тут виняток становлять хіба що дослідження автора 
цієї статті в контексті історії українського скаутського руху, та зокрема Пласту (1911–
1944 рр.). У доповненому вигляді ці дослідження лягли в основу цієї статті. В контексті 
історії пластового руху цій темі присвячував увагу й Борис Савчук [24]. Крім того, на основі 
мемуарних даних цю тему висвітлював учасник подій стриянин Володимир Татомир [34]. В 
окремих публікаціях цю ж тематику розробляли інші учасники Листопадового чину в Стрию, 
зокрема відомий історик визвольних змагань Лев Шанковський [31; 32] та комендант 
Стрийської т.зв. Пластунської сотні УГА Дам’ян (Дем’ян) Пеленський [22]. Цінні відомості 
містяться і в мемуарах іншого неповнолітнього стрільця УГА, Євгена Побігущого, 
майбутнього командира куреня “Ролянд” Дружин українських націоналістів, полковника 
“Рена” [23]. 

Спробу інтерпретації боротьби за Львів у листопаді 1918 р. здійснив львівський історик 
Ігор Чорновол, який на основі спогадів-інтерв’ю знаменитого композитора Миколи Колесси 
для газети “Поступ”, взятих Орестом Друлем, та неопублікованих споминів вояка УГА 
І. Фенціва задався питанням: чи були українські “орлята” [30; 6]? Водночас він вважає, що 
серед українців було набагато менше фактів залучення неповнолітніх до збройної боротьби, 
ніж серед поляків. Вважаємо, що ці дані надто неповні. Крім того, ми використали 
дослідження М. Гуцуляка про повстання у Галичині в перших числах листопада 1918 р. [5], а 
також залучені ним спогади інших неповнолітніх учасників цих подій – В. Горбая, 
І. Дурбака, А. Макарушки [4; 8; 15] – і просто зібрані життєписи деяких “українських орлят” 
(термін належить М. Колессі) [7; 13]. У дослідженні В. Мартинця з історії націоналістичного 
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руху, як його передумова розглядається участь юнацтва з молодіжних товариств в 
українських визвольних змаганнях Галичини у 1918–1920 рр., зокрема автор опирається на 
спогади учасника Пластунської сотні малолітніх добровольців УГА і пізнішого активіста 
УВО і ОУН М. Бігуна [17]. Ми використовували й інші спогади того часу, зокрема 
Л. Стеткевича, О. Тисовського, О. Тарнавського, С. Левицького (останні два під 
псевдонімами “Отар” і “Шерш”) та інших [25; 27; 19; 33]. Северин Левицький, керівник 
Пласту у 1920-х рр. (“Верховний Отаман Українського пластового уладу”) і в еміграції у 
1940–1960-х рр. (“Начальний Пластун”), у 1918 році був зв’язковим між стрілецькою 
організацією і Пластом в чині четаря УСС і активним учасником листопадових боїв за Львів. 
Тому окремі епізоди тогочасних подій містяться в його розвідках і дослідженнях, переважно 
опублікованих у пресі міжвоєнного періоду [33]. Такий же характер мають і публікації В. 
Гамуляка, Л. Ганкевича та інших [2; 3]. Спроби інтерпретації участі молоді у галицькій 
визвольній боротьбі 1918–1919 рр. в контексті історії пластунського руху (щоправда 
любительського характеру) містять розвідки Б. Костюка та А. Чемеринського [12; 29]. 

Публікації мемуарного характеру і є основним джерелом у висвітленні подій галицької 
історії доби ЗУНР. Крім того, в дослідженні нами було залучено й декілька архівних 
документів. Серед них: наказ Команди III Галицького корпусу УГА та автобіографія 
основоположника Пласту доктора О. Тисовського, які містяться в Центральному державному 
архіві вищих органів влади та управління України та Відділі рукописівЛьвівської наукової 
бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України [1; 26]. 

У результаті дослідження нами з’ясовано, що неповнолітня, переважно гімназійна і 
пластова, молодь взяла активну участь у подіях проголошення української державності 
Західноукраїнської Народної Республіки (“Західно-Української Народної Републики”, 
скорочено – ЗУНР) у жовтні–листопаді 1918 р., а також у боротьбі за її існування в умовах 
польсько-української війни 1918–1919 рр. у лавах УГА, а також на допоміжній службі 
(розвідники, кур’єри, телефоністи, ад’ютанти, охоронна служба тощо).  

У подіях 1 листопада 1918 р. – Листопадового чину (“зриву”), що призвів до утворення 
ЗУНР, активну участь взяли галицькі пластуни. Старша пластова молодь вступала до лав 
Української Галицької Армії (УГА), молодша несла кур’єрську, охоронну й розвідувальну 
служби. На юнацьку організацію пластунів, як на одну з небагатьох реальних сил, і як на 
аванґард молоді того часу, покладалися творці перевороту в ніч на 1 листопада 1918 р.  

У середу, 30 жовтня, ад’ютант Д. Вітовського хорунжий УСС Дмитро Паліїв у 
пластовій домівці, що знаходилась у будинку професора Кирила Студинського, дав наказ 
пластунам-добровольцям від Українського Військового Комітету розвідати Львів та його 
околиці на наявність військових частин австро-угорської армії: які саме, де розташовані, 
чисельність особового складу та озброєння. Це все треба було нанести на мапу і здати звіти в 
четвер, 31 жовтня, о 18:00 год. у пластовій домівці Д. Паліїву. Пластуни блискуче виконали 
свій обов’язок, про що свідчать, зокрема спогади пластуна Василя Горбая, який разом з 
іншим пластуном “М.” позначив на мапі військові окопи, а в с. Сокільники пластуни виявили 
австрійські гармати, які потім були використані в боях за Львів. Хорунжий Д. Паліїв 
похвалив пластунів за добрі звіти і призначив о 8 год. вечора прийти до Народного Дому. 
Прийшовши о 20:00 до Народного Дому, пластуни мали розмову із засновником своєї 
організації О. Тисовським, який повідомив їх про те, що: “Завтра у Львові буде історичний 
день – відновлення Української державної незалежності” [4, с. 232–235]. Ймовірно, що 
О. Тисовський брав участь у нарадах Українського Військового Комітету і частково саме 
через нього відбувалося залучення пластунів до подій Листопадового Зриву у Львові [12, с. 
42]. У Народному Домі пластуни отримали нове завдання: сотник УСС Сень Ґорук вислав їх 
обстежувати різні відтинки міста, щоб виявити, чи немає підозрілого руху, чи не збираються 
поляки тощо [4, с. 235]. Львівські пластуни-гімназисти і студенти також були кур’єрами, 
яких пополудні 31 жовтня вислали Д. Вітовський і начальник штабу С. Ґорук з наказами до 
повітових комісарів чи українських діячів, щоб у ніч на 1 листопада перебирати владу на 
місцях [15, с. 35].  
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Як свідчить редакційна стаття в журналі молоді “Вогні” (ч. 3, за листопад 1935 р.), 
вночі з 31 жовтня на 1 листопада 1918 р. у Листопадовому Зриві взяло участь понад 50 
пластунів і пластунок [28, с. 41]. Щоправда, гадаємо, що тут підраховано і колишніх 
пластунів, зокрема тих, що перебували в лавах УСС. Так, сотник Д. Вітовський доручив 
вивісити український прапор на вежі ратуші пластунові колишньому Зенонові Русинові, який 
мав чин підхорунжого. Разом з ним вивішував прапор й інший колишній пластун (про що 
свідчить Л. Лепкий) вістун УСС Степан Паньківський [18, с. 75].  

При захоплені об’єктів у Львові пластуни розносили накази і провадили на місце 
відділи українських вояків. Так, згаданий вище пластун Василь Горбай відносив наказ 
комендантові казарми на вул. Курковій поручнику Микитці, а звідти показував відділу 
вояків (50 осіб) найкоротший шлях до Головної пошти [4, с. 236–237]. У Львові 
встановлювали українську державність члени I пластового полку ім. Петра Конашевича-
Сагайдачного пластуни-юнаки Юрко Студинський, Володимир Мурський, Володимир 
Лициняк, Василь Горбай, Зиновій Кохановський, О. Мох, М. Кузь. Крім того, пластуни-
юнаки брали участь і в обороні Львова від поляків. Так, у боях на вулицях міста брав участь 
В. Горбай і вище перелічені пластуни. 1 листопада від ворожої кулі загинув пластун “Б.”, 
учень 6-го класу Академічної гімназії [4, с. 237–239].  

Крім активного пластового юнацтва Листопадову революцію у Львові творили колишні 
пластуни, а на той час старшини УСС, які були у місті (всі УСС тоді були переведені з 
Великої України в Чернівці на Буковині): четар В. Клим, поручник Г. Трух, хорунжа 
О. Степанів, хорунжий УСС Д. Пеленський, поручник П. Франко та інші. 1 листопада 1918 р. 
у Львові в бою на залізничному вокзалі між першими, що кинулися на перон, загинув від 
ворожої кулі, пущеної з тунелю, пластун Бочан, десятник УСС, який ще встиг крикнути: 
“Вперед, хлопці! Боже вам помагай!” [28, с. 41]. Однак, зауважимо, що переважна більшість 
з них уже була повнолітньою. 

В боях за Львів у листопаді 1918 року загинули й неповнолітні члени інших товариств, 
зокрема гімназисти – члени товариства “Відродження” Теофіль Процик і Микола Марунчин. 
Це товариство було утворене у 1917 р. в обох львівських державних українських гімназіях. 
На думку відомого українського католицького історика Т. Коструби, провід цього товариства 
взорувався на масонських ідеях “Гут-Темплєр Ордену”. Тому деякі члени “Відродження”, 
налаштовані клерикально католики, організували “таємну п’ятірку”, яка мала за ціль вести 
товариство у католицькому дусі. Саме з цієї п’ятірки загинули у вуличному бою у Львові під 
час українсько-польської війни в листопаді 1918 р. згадані Т. Процик і М. Марунчин [11]. 

С. Левицький згадує про одного з учасників вуличних боїв за Львів – юнака пластового 
полку ім. Князя Льва I при філії Академічної гімназії, якого називали “Малий”, а потім 
“Голуб”. Він був зв’язковим між бойовими стежами, згодом – з групою під час польського 
панцерного наступу. Під час бою проти панцерників його поцілила у королівській гімназії 
через вікно ворожа куля [33, с. 149–151].  

Однак, українські вояки були змушені залишити Львів, тому що більшість з них не 
орієнтувалася в умовах міста. Польські частини використовували допомогу польських 
скаутів (гарцежів) як провідників вулицями міста, їхню допомогу в розвідці, постачанні зброї 
і харчів, першій допомозі для поранених. Вони часто лише з скаутськими палицями несли 
службу як стійкові (постові) або розвідники. Українських юнаків, які б таким самим чином 
допомагали б українській збройній силі, було замало – в 1918 р. у Львові перебував лише 
один пластовий гурток. Напередодні Листопадового Зриву, у Львові на Високім Замку 
військове навчання провадив хорунжий УСС Іван Поритко [16, с. 280]. Однак, саме в цей час 
була епідемія “еспанки” (грипу), і в гімназіях, де навчалися пластуни, були примусові 
вакації. Саме тому пластуни-гімназисти допомагали встановлювати українську владу у 
провінції. Серед них: львівський пластун Андрій-Богдан Макарушка в Галичі [16, с. 279–
283]; пластун золочівського куреня ім. Пилипа Орлика Мирослав Ткачук; Маріян Маренін в 
Яворові (майбутній пластовий діяч в еміграції, у Денвері, Канада); а також – у більшій 
кількості – пластуни Стрия і Теребовлі [5, с. 310, 383–384, 400–401] та інших міст. В Самборі 
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колишній пластун і хорунжий УСС Михайло Савчин, під час своєї відпустки проводив 
військовий вишкіл пластунів – учнів старших класів гімназії та вчительської семінарії, а 
посланцем Української Національної Ради зі Львова там була знаменита стрільчиня Олена 
Степанів [5, с. 104, 360–361].  

Значну участь взяли підлітки і молодь середніх шкіл у встановленні української влади і 
в інших містах Східної Галичини. Так, процесом перейняття австрійських установ 
українцями у ніч на 1 листопада 1918 року в Тернополі керувала Повітова Рада Української 
Національної Ради. Від її імені вчителі Тернопільської державної української гімназії Семен 
Сидоряк і Андрій Музичка розіслали по селах повіту старших учнів, щоб вони зорганізували 
озброєних хлопців, а ті роззброїли жандармерію і йшли на Тернопіль. Сам А. Музичка зі 
своїми “студентами” (гімназистами) роззброїв жандармерію. В Тернополі, як і в Львові, 1 
листопада мешканці міста побачили українські прапори на урядових будинках. Вислані в 
підміські села тернопільські гімназисти успішно виконали своє завдання і під ранок прийшли 
із тамтешніми хлопцями до Тернополя. Один з тернопільських гімназистів зорганізував 
таким чином села Купчинці, Денисів і Настасів. Із загонів, організованих тернопільськими 
гімназистами, було згодом утворено перші військові частини і вислано на допомогу Львову 
[2, с. 54–55]. 

У Перемишлі, коли довелося переймати владу в українські руки, з’явилося неповних 
200 осіб, якими були переважно 16-літні юнаки. Однак саме вони показали приклад 
рішучості старшим громадянам [5, с. 66]. 

В Теребовлі українській військовій команді допомагало здійснювати Листопадовий Чин 
10 пластунів під проводом Ярослава Мохнацького. Вони були кур’єрами при Дійовому 
Комітеті, що урядував у Народному Домі та роззброїли станицю австрійської жандармерії 
[9]. Загалом же, у перевороті взяли активну участь усі тогочасні пластуни з Теребовлі й 
околиць [8, с. 335].  

Особливу активність проявили пластуни в Листопадовому перевороті у Стрию. 
Військовий Комітет Стрия зібрав значну військову силу для перевороту – 1100 стрільців, 40 
старшин і 33 пластунів [15, с. 37]. Як відзначає видатний історик і учасник визвольних 
змагань, зокрема цих подій, пластун Лев Шанковський, гурток “Сови” стрийського коша 
“…був одною з небагатьох “реальних” наших сил, що на них розраховувала Українська 
Національна Повітова Рада, коли задумувала 1.ХІ.1918 р. перебрати владу в повіті. З цією 
метою вже в жовтні 1918 р. почалися в гуртку особливі зайняття, які мали нас до цього 
завдання приготовити” [31, с. 36].  

Уже 7 жовтня відбулася поіменна присяга пластунів у “Руській Бурсі”. Стрийські 
пластуни добували для себе зброю, переховували її для повстання, навчалися стріляти. У ніч 
з 31 жовтня на 1 листопада 1918 р. ці хлопці озброювали українських добровольців і самі 
взяли участь у збройному зайнятті різних об’єктів під керівництвом українських старшин 
австрійського гарнізону. Зокрема, Л. Шанковський належав до загону сотника 
Колодницького, що займав залізничну станцію. Пластуни вивісили український прапор на 
ратуші. Серед них Льонгин Лотоцький, Осип Скобельський, Омелян Колодницький, 
Володимир Тюн, Володимир Лукомський, Осип Микитка, Роман Файґель, Володимир 
Татомир, Роман Івасик, Микола Бігун, Омелян Нагорняк, Роман Петріна, Богдан 
Нижанківський, Володимир Лукавецький, Ярема Весоловський, Роман Петрушевич, Роман 
Яворський, Лев Шанковський та інші (разом – 33 особи). У перші дні української влади 
пластуни стали зав’язком Пластунської сотні, підпорядкованої Стрийській Окружній 
Команді. Ця, через юнацький максималізм її учасників, найбільш ідейна частина 
українського гарнізону несла охоронну службу залізничної станції, де роззброювала 
чужинецькі транспортні засоби й цивільне населення; здійснювала охорону т.зв. Повітової 
Ради, де містився український штаб, службу надзвичайних доручень і обслугу всіх 
телефонних апаратів; охорону пошти і телефонної станції; контррозвідку; військовий і 
телефонний вишкіл; науку стріляння. В Пластунській сотні, крім вище названих були Едвард 
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Козак, Оріховський, Зенон Сташків, Славко Дубицький, Славко Яворський, Синиця, Богдан 
Сапрука, Славко Білинський та інші [3, с. 34–37]. 

Після зайняття поляками Львова, між містом і українським фронтом курсували таємні 
кур’єри. Вони з небезпекою для життя переносили через польську лінію вісті та різні 
інструкції. Серед цих кур’єрів була пластова організаторка проф. Степанія Пашкевич. Один з 
кур’єрів студент Михайло Фолис, син посла австрійського парламенту і пароха Скнилова 
біля Львова о. Йосифа Фолиса, разом з ремісником Єремійчуком та іншими товаришами 
потрапив до рук поляків і був розстріляний [14, с. 24]. Серед них були й неповнолітні, 
зокрема 14-літня дівчина з Винник, і можливо різничний термінатор (учень) Н. Саламинович 
[14; 10]. Випадків розстрілів поляками неповнолітніх та вбивств за вироками польових судів, 
а то й навіть без слідства, було більше, переважно влітку 1919 р. Однак, переважно це були 
не військові втрати, а терор поляків як воюючої сторони і окупантів проти цивільного 
населення [14, с. 19–28]. 

На початку 1919 р. у Львові було створено Український Горожанський Комітет на чолі 
з доктором С. Федаком. Було влаштовано кухні для найбідніших, де також готували обіди 
для політичних в’язнів. Цією справою опікувався Союз Українок. А обіди до тюрем возили 
на візках молоді дівчата й пластуни [3, с. 6]. 

З початком українсько-польської війни у листопаді 1918 р. навчання в українській 
державній гімназії Тернополя було припинено, старші учні пішли до УГА, а з молодших 
створено допоміжну Студентську сотню. Командантом її був проф. Іван Галущинський – 
провідник довоєнного Пласту в Тернополі, а вишкіл провадили: вістун УСС Т. Сеньківський 
і С. Чумак, постачанням завідував В. Заплітний. Сотня складалася із 120 юнаків, які 
відбували заняття із впоряду (муштри) й володіння зброєю. Старші учні проводили вартову 
службу в місті і при складах. Згодом зі Студентської сотні було утворено курс телефоністів, 
деяких учнів приділили до школи підстаршин і книговодів, наймолодших – розпустили по 
домах [2, с. 57]. 

З юнаків стрийського пластового коша складалася телефонна (“пластунська”) сотня ІІІ 
Галицького Корпусу УГА. Її основу творили 30 пластунів, серед яких підхорунжий Михайло 
Чолій, М. Бігун, Л. Лотоцький, Ю. Пеленський, Р. Петріна, В. Тюн, В. Лукомський, С. і 
В. Білинські, Ортинський, Пиндзин, Дидів та інші. Командантом сотні Начальна Команда 
призначила Д. Пеленського. Під час українсько-польської війни юнаки вчинили кілька 
героїчних подвигів, зокрема, М. Бігун, Ортинський і Пиндзин біля с. Кошиловець, за що 
генерал А. Кравс підвищив їх до ступеня підхорунжих, а також в Бучачі та інших 
місцевостях [див.: 34; 22, с. 9–13]. Пізніше ця частина була перейменована в “Окрему 
пластунську сотню малолітніх добровольців”, а частина її учасників отримала спеціальні 
військові звання “пластун старший вістун”. Декілька юнаків стали підхорунжими, а єдиним 
хорунжим з числа стрийських пластунів у цій частині був Осип Скобельський [20, с. 417–
424]. 

У Коломиї неповнолітні добровольці, гімназисти і пластуни або кандидати в пластуни у 
листопаді 1918 р. зголосилися і служили в артилерійському зв’язку VI Равської бриґади 
УГА. В грудні ці юні вояки відправилися на фронт під Раву-Руську. Серед них у батареї під 
командуванням поручника і колишнього вчителя Кирила Годованця (заступник підпоручник 
Кобилянський) служили 17-річний Євген Побігущий, Бортник, Заячук, Єндик, яким було по 
16–17 років, а також 15-річний син директора гімназії Євген Недільський [23, с. 14–16]. 

Навесні 1919 р. до Бережан приїздив Головний Отаман Армії УНР Симон Петлюра, 
який приймав парад українського війська. Тоді на ринку присягу на вірність українському 
народові складали учні бережанської гімназії, що йшли до Бережанського куреня. Між ними 
було багато пізніших пластунів, а деякі з них навіть стали згодом стрільцями дивізії 
“Галичина”, зокрема проф. Євстахій (Стах) Сендецький, хорунжий Гладиш і проф. 
А. Крамарчук [25, с. 10–11]. 

Низка тогочасних юнаків пройшла з українським військом великий бойовий шлях. З 
участі у Листопадовому чині у Львові розпочалася для пластуна Зиновія Кохановського 
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активна служба у визвольних змаганнях. По відході зі Львова він був у Тернополі; 
Лавочному, де на доручення комісара обслуговував місцеві телефонну й телеграфічну 
централі; Стрию. Там він взимку 1919 р. вступив до гімназії, яку очолював пластовий опікун 
проф. сотник Колодницький. У Стрию він виконував вартову службу на військових об’єктах 
разом із пластунами Стрийської пластової сотні. Вслід за УГА Зенко опинився наприкінці 
літа 1919 р. у Вінниці, де вступив до технічної сотні 14-ї бриґади, з якою перебув усі невдачі, 
епідемію тифу і польський полон у 1920 р. [13]. Богдан Макарушка, який в листопаді 1918 р. 
захоплював владу в Галичі, закінчив “Артилерійську школу старшин”, брав участь у 
Чортківській офензиві, воював за Збручем, хворів на тиф, потрапив у польський полон, 
звідки втік і зголосився в Армію УНР у Києві. З нею повернувся до Львова, де Верховна 
Пластова Рада наділила його за участь у визвольних змаганнях найвищим ступенем 
Гетьманського пластуна-скоба [16, с. 283]. Його старший брат Любомир Макарушка вступив 
до австрійської військової академії у м. Вінер Нойштадт, яку закінчив у 1917 р., а опісля 
відбув цілу кампанію Української Армії [21, с. 331]. Після визвольних змагань він став 
визначним громадсько-політичним і студентським діячем в еміграції, а під час Другої 
світової війни був старшиною Української Дивізії “Галичина” (1 УД УНА) [18, с. 80]. 

Пластуни з Теребовлі – учасники Листопадового Зриву пізніше відбули похід 
об’єднаних українських армій на Київ, у якому багато з них полягло. Так, учасник 
Листопадового Зриву в Теребовлі Іван Дурбак у червні 1919 р. вступив до станиславівського 
студентського куреня отамана І. Сіяка, що згодом дістав назву окремого Залізного Загону 
Армії УНР ім. от. І. Бистрина, з яким дійшов до Києва влітку 1919 р. Після розгрому 
більшовиками цієї частини під Кривцем (Київщина), вступив до дивізії отамана 
Ю. Тютюнника. Хворий на тиф, сидів у таборі полонених у Ланьцуті [7, с. 383]. 

Пластун зі Стрия Лев Шанковський воював у складі УГА і Армії УНР в 400-
кілометровому рейді 1-ї Кінної Бригади отамана Шепаровича, виконуючи роль штабного 
зв’язкового [див.: 32, с. 185–227]. Зазначимо, що для Л. Шанковського шлях у визвольні 
змагання лише розпочинався. Згодом він став видатним істориком – дослідником визвольних 
змагань, а під час Другої світової війни – членом Української Головної Визвольної Ради 
(УГВР). 

У своїх неопублікованих спогадах про воєнні події 1914–1920 рр. І. Фенців згадував про 
неповнолітнього сина коменданта УГА М. Тарнавського. Хлопець прийшов до батька з 
проханням зачислити його до складу артилерійського підрозділу (який саме формував у 
Золочеві І. Фенців). Але після того, як з’явилася матір хлопця з благаннями відпустити сина 
додому, І. Фенців відмовив йому, щоб той закінчив школу. Однак, згодом хлопця таки взяли 
до лав Української Галицької Армії – з особистого дозволу його батька, головнокомандувача 
УГА [30]. Сам О. Тарнавський у складі УГА і об’єднаних українських армій перебував і на 
Великій Україні. Про епізод з цього перебування залишив статтю мемуарного характеру [19]. 

Активність юнаків, в тому числі й пластунів, які зголошувалися до складу УГА, часто 
треба було стримувати військовими чинниками. Так, згідно з наказом Команди III 
Галицького корпусу УГА ч. 67 від 25 квітня 1919 р. у Стрию сказано, щоб усі підлеглі 
відділи приймали до військової служби шкільну молодь в непризовному віці тільки у 
випадку необхідної потреби і то за порозумінням із дирекцією дотичної гімназії [1, арк. 2]. 

Таким чином, українська неповнолітня молодь взяла активну участь у військових 
подіях, що передували проголошенню ЗУНР, збройній боротьбі за її незалежність у лавах 
УГА, у складі допоміжних військових частин, при виконанні військових доручень як 
розвідники, кур’єри і т. д. Значна частина з них загинула за українську державність і з 
повним правом може називатися “українськими орлятами”. Участь молоді в українських 
визвольних змаганнях того часу ще не є до кінця з’ясованою і потребує подальших 
досліджень. 
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In the article it is cleared up the participation of minor young people in the events of November 
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