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АНОТАЦІЯ 

Тютенко Р.В. Соціальний портрет офіцера українських армій періоду 

Національної революції (1917–1921 рр.). Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук  за 

спеціальністю 20.02.22 – Військова історія. – Міністерство освіти і науки 

України, Львівський національний університет імені Івана Франка, 

Міністерство оборони України, Національна академія сухопутних військ імені 

гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, 2018. 

Дисертація є системним дослідженням колективного портрету україн-

ського офіцера армій Української Народної Республіки, Української Держави 

та Західно-Української Народної Республіки у 1917–1921 рр. У центрі 

дослідження постає офіцер як людина з її професійними і приватними проб-

лемами, набуттям досвіду та повсякденними практиками. 

Робота виконана на базі широкого джерельного матеріалу, тогочасної 

політичної і військової преси та художньої літератури.  

Найважливіші архівні матеріали зосереджені у Центральному держа-

вному архіві вищих органів влади і управління України, Центральному 

державному історичному архіві України у м. Львові, Галузевому державному 

архіві Служби безпеки України, Галузевому державному архіві Служби 

зовнішньої розвідки України, відділі рукописів Львівської національної 

наукової бібліотеки імені В. Стефаника, а також у Центральному військовому 

архіві Військового історичного бюро (Centralny Archiwum Wojskowy 

Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego) та у 

відділі мікрофільмів Національної бібліотеки у Варшаві. 

У дослідженні висвітлено особливості появи українського офіцерського 

корпусу з колишніх російської та австро–угорської армій та особливості його 

розвитку в українських арміях у період революційних подій 1917–1921 рр.  

Автор розглянув характерні вияви та сутність українського офіцера і 

його життя в українському суспільстві УНР та ЗУНР. У роботі також 
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проаналізовані своєрідні риси, які були притаманні офіцерові і доповнювали 

його психологічний, моральний та емоційний образ. Виявлено особливості 

суспільних, політичних настроїв офіцера під час революцій, війн, змін влади, 

уявлення війни, його особисте ставлення до неї, сприйняття себе у війнах 

проти ворогів УНР/ЗУНР та місця України у цих війнах. Простежено родинне 

походження офіцера, ступені та умови отримання освіти в навчальних закладах 

та його життєві долі після поразки Української революції 1917–1921 рр. в 

СРСР чи в еміґрації.  

У роботі висвітлені елементи повсякденного життя українського офіцера 

у період 1917–1921 рр. Особлива увага приділена матеріально-технічному 

забезпеченню командного складу: на основі архівних матеріалів, періодики і 

спогадів проаналізовані грошове утримання військовиків, харчове забез-

печення, а також побутові умови. Окрім того були охарактеризовані особ-

ливості проведення вільного часу на фронті та в запіллі.  

У дисертації подано образи українських офіцерів в інтерпретаціях 

особових, візуальних джерел та художньої літератури. В контексті воєнних та 

політичних подій простежено місце українських офіцерів в національно-

демократичному русі і проаналізовані їхні вибори й стратегії поведінки. У 

дисертації доведено, що українські офіцери становили окрему соціальну 

цілість, поєднану спільною ідентичністю, а їхня роль у відродженні держави і 

української нації на початку ХХ ст. була дуже значущою. 

Ключові слова: офіцер, армія, УНР, ЗУНР, Українська Держава, УГА, 

УСС, Українська революція. 
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SUMMARY  

Tiutenko R. V. Social portrait of the Ukrainian armies officers in the 

period of National revolution (1917–1921). – On the rights of the manuscript. 

Dissertation for the scientific degree of PhD in History. Specialty 20.02.22 – 

the Military History. – Ministry of Education and Science of Ukraine, Ivan Franko 

national university of Lviv, Ministry of Defense of Ukraine, Hetman Petro 

Sahaidachnyi National Army Academy. – Lviv, 2018. 

The dissertation is a systematic study of the collective portrait of Ukrainian 

army officer of the Ukrainian People’s Republic, the Ukrainian State and the 

Western Ukrainian People's Republic in 1917–1921 period. This dissertation views 

an officer as a human person with their professional and private problems, their 

experiences and everyday practices.  

The work is performed on the basis of a wide source material, political and 

military press and fiction.  

The most important archival materials are concentrated in Ukrainian and 

Polish archives: the Central State Archives of Supreme Bodies of Power and 

Government of Ukraine, the Central National Historical Archive in Lviv, the 

Sectoral State Archive of the Security Service of Ukraine, the Sectoral State Archive 

of the Foreign Intelligence Service of Ukraine, the Department of Manuscripts of 

Vasyl Stefanyk Lviv National Scientific Library, the Central Military Archives in 

Warsaw and the Department of Manuscripts of the National Library in Warsaw.  

The study highlights the features of the appearance of the Ukrainian officer 

corps from the former Russian and Austro-Hungarian Army and the peculiarities of 

its development in Ukrainian armies during the period of revolutionary events of 

1917–1921. 

The author examined the characteristic features and essence of the Ukrainian 

officer and his life in the Ukrainian society of the UPR and WUPR. In the work also 

has been analyzed the individual features that were inherent to the officer and 

complemented his psychological, moral and emotional image. 
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The distinctness of the officer's public and political moods during the 

revolutions, wars, changes of power, the imagination of the war, his personal attitude 

to it, the perception of herself in wars against the enemies of the UPR / WUPR and 

the place of Ukraine in these wars have been identified. The paper explore the family 

origin of the officer, the degree and conditions of education in educational 

institutions and his life fate after the defeat of the Ukrainian Revolution of 1917–

1921 in the USSR or in exile. 

The paper highlights the elements of everyday life of Ukrainian officer during 

the period of 1917–1921. Particular attention is paid to the logistics of the command 

staff of Ukrainian armies: on the basis of archival materials, periodicals and 

memoirs, the monetary maintenance of military personnel, food supply, and living 

conditions were analyzed. In addition, features of free time at the front and in the 

rear were described. 

The work traces the images of Ukrainian officers through the lens of personal, 

visual sources and literature. In the context of military and political events, the place 

of Ukrainian officers in the national-democratic movement was traced and their 

choices and behavioral strategies were analyzed. This dissertation proves, that 

officers of Ukrainian armies formed a separate social integrity, combined with a 

common identity. They played significant role in the revival of the state and the 

Ukrainian nation at the beginning of the XX century. 

Key words: officer, army, the Ukrainian People’s Republic, the Ukrainian 

State, the Western Ukrainian People's Republic, he Ukrainian Galician Army, USS, 

the Ukrainian revolution.  
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Перелік умовних скорочень та позначень 

ГДА СБУ – Галузевий Державний архів Служби безпеки України 

ГДА СЗР – Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки України 

ДАЛО – Державний архів Львівської області 
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ЗУНР – Західно-Українська Народна Республіка  

КДБ – Комітет Державної Безпеки 

ЛННБ ім. В. Стефаника, ВР –Львівська національна наукова бібліотека імені 

В. Стефаника, Відділ рукописів 

НІГА – Начальна Інтендантура Галицької Армії 

НКВС – Народний Комісаріат Внутрішніх Справ 

НКГА – Начальна Команда Галицької Армії 

ОДПУ – Об'єднане Державне Політичне Управління 

СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік 

УГА – Українська Галицька Армія 

УГВК – Український Генеральний Військовий Комітет 

УД – Українська Держава 

УНР – Українська Народна Республіка 

УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка 

УСС – Українські Січові Стрільці 

ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та 

управління України 

ЦДАГО України – Центральний державний архів громадських об’єднань 

України  

ЦДІА України у Львові – Центральний державний історичний архів України у 

Львові 

CAW – Centralny Archiwum Wojskowy Wojskowego Biura Historycznego im. gen. 

broni Kazimierza Sosnkowskiego 
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ВСТУП 

Актуальність теми.  Офіцерський (старшинський) склад Збройних Сил 

Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки 

посідає чільне місце у військовій історії періоду Української національної 

революції 1917–1921 рр. Українські військовики після розпаду Російської та 

Австро-Угорської імперій долучилися до революційних процесів, що охопили 

українське суспільство і стали основою національно-визвольного руху. 

Офіцерам належала провідна роль у боротьбі за державність і створенні 

Збройних Сил задля захисту і відновлення здобутої незалежності. 

 Цей період сповнений драматизмом, оскільки українські військові були 

розділені серед двох армій: Наддніпрянської та Наддністрянської, які відрі-

знялися не лише військово-технічною складовою, але і моральним, емоційним, 

психологічним настроєм особового складу.  

Українське офіцерство як особлива соціальна група періоду Української 

революції 1917–1921 рр. недостатньо вивчене в українській історіографії. 

Історія офіцерського складу українських армій в період революційних подій 

важлива, щоб усвідомити особливості перебігу Української революції 1917–

1921 рр. і зрозуміти причини її поразки.  

Значущість цієї тематики визначається відсутністю праць, в яких 

репрезентований колективний образ українського офіцера і міститься аналіз 

проблем розвитку офіцерського складу українських армій. Аналіз історіографії 

показав, що історики звертали свою увагу на формування, організацію армій 

УНР/УД, УГА, бойові дії в різні часи державності протягом Української 

революції 1917–1921 рр. Саме тому актуальність теми полягає у вивченні 

офіцерського досвіду, осмислити проблему вибору українського офіцера як 

людини, яка повинна була діяти у кризовий час війни й революції, проблему 

орієнтації на ту чи іншу владу, усвідомлення війни, своєї значущості в ній і 

свого внеску в боротьбу за незалежність України, а також повсякденні 

практики і морально-психологічної характеристики українського офіцерства. 
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У дисертації вперше презентовано колективний портрет українського 

офіцерства і розглянуто його як суспільне явище своєї доби, яке залишається 

одним із найважливіших компонентів українського державотворення, а тому 

має важливе наукове значення. 

Зв'язок роботи з планами наукових досліджень. Робота виконана на 

кафедрі історичного краєзнавства Львівського національного університету 

імені Івана Франка та є складовою частиною її науково-дослідної роботи в 

межах проблеми «Галичина наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст.: 

суспільство, культура, історична пам'ять» (№ держреєстрації  0115U003555). 

Мета дисертаційної роботи – всебічно вивчити офіцерський склад 

українських армій Української Народної Республіки, Української Держави та 

Західно-Української Народної Республіки та утворити колективний портрет 

українського офіцера періоду Національної революції 1917–1921 рр. 

Дисертант поставив перед собою завдання дослідити: 

1. Стан історіографічної розробки проблеми та її джерельної бази; 

2. Походження, освітній рівень та подальші життєві долі офіцерів у розрізі 

просопографії; 

3. Особисті та політичні настрої українського офіцера напередодні та після 

падіння Російської та Австро-Угорської імперій; 

4. Уявлення і сприйняття офіцером поняття «війни за Україну»; 

5. Особливості взаємостосунків офіцерського складу з українською владою 

та підлеглими рядовиками; 

6. Повсякденні практики українського офіцера в запіллі і на фронті; 

7. Відображення образу українського офіцерства в мемуарах, художній 

літературі та візуальних джерелах. 

Об’єктом дослідження є офіцерський склад українських армій в період 

Національної революції 1917–1921 рр. 

Предмет – особливості станового походження, освіти, життєвих доль, 

суспільно-політичних настроїв, повсякденного життя та образу українського 

офіцера в мемуаристиці, художніх творах, фотодокументах і кінематографі. 
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Хронологічні рамки дослідження – березень 1917 – листопад 1921 рр. 

Нижня хронологічна межа стосується часу початку Української революції, а 

верхня – Другого зимового походу армії УНР як завершальної фази боротьби 

реґулярних Збройних Сил за українську державність. Водночас розкрито 

особливості життя та громадсько-політичної діяльності військовиків в еміґрації 

у міжвоєнне двадцятиліття та у повоєнний час. 

Територіальні межі дослідження охоплюють територію Української 

Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. При 

розгляді життєвих доль військовиків охоплено територію країн Західної, 

Південної Європи та Америки. 

Методи дослідження. Вибір методів визначено характером фактичного 

матеріалу і метою дисертаційної роботи. У ході роботи були обрані методи 

відповідно до завдань конкретного етапу дослідження.  

Робота виконана на засадах принципів історизму, об’єктивності, 

системності, критичності. Значну методологічну роль відіграли загально-

наукові та конкретно-наукові методи дослідження. До загально-наукових 

належать методи аналізу, синтезу, аналогії, узагальнення та систематизації. 

Основу конкретно-наукових методів склали метод просопографії, із допомогою 

якого утворено колективний портрет офіцера з армій УНР/УД та УГА; 

проблемно-хронологічний метод, який дозволив історично реконструювати 

становлення офіцерського корпусу українських армій, а також виокремити 

суспільні образи і погляди українських офіцерів армій; історико-порівняльний, 

завдяки якому співставлено отриману інформацію і визначено спільні й 

відмінні риси українських офіцерів з армії УНР та УГА. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

вперше: 

– проаналізовано суспільні образи офіцера українських армій в період 

Національної революції 1917–1921 рр., суспільні, політичні настрої, ідею 

«війни за Україну», його ідеали, моделі поведінки в екстремальний час 

війн й революції;  
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– здійснено спробу системного просопографічного аналізу офіцерського 

складу українських армій у революційний період 1917–1921 рр.; 

– комплексно досліджено повсякденні практики, побут офіцерів та умови 

проведення дозвілля на фронті і в запіллі; 

– прослідковано кадрове забезпечення українських армій; 

– простежено творення мілітарної ідентичності українських офіцерів та її 

еволюцію; 

– залучено до наукового обігу нові неопубліковані архівні документи з 

фондів Центрального військового архіву (Варшава), Національної 

бібліотеки у Варшаві, Національного архіву у Празі, Львівської 

національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника, Галузевого 

Державного архіву Служби безпеки України, Галузевого державного 

архіву  Служби зовнішньої розвідки України, Центрального державного 

архіву вищих органів влади та управління України; 

уточнено: 

– методологію дослідження офіцерського корпусу українських армій у 

період 1917–1921 рр., що ґрунтується на антропологічному підході;  

– відомості про соціальний статус, отримання освіти, матеріальне 

становище, організацію побуту і дозвілля офіцерів; 

– особливості військово-політичної діяльності українських офіцерів в 

еміґрації у міжвоєнний період; 

Набули подальшого розвитку твердження про те, що: 

– офіцерський корпус армії УНР та УГА був сформований у більшості із 

офіцерів  Російської імператорської армії та Збройних сила Австро-

Угорської імперії; 

– революції і розпад Російської й Австро-Угорської імперії вплинули на 

еволюцію свідомості офіцерів-українців і стали вагомим чинником 

формування «нового» типу офіцера; 

– український офіцер відіграв значну роль в революційних змінах і 

демократичних перетвореннях у період 1917–1921 рр. 
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Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

основні положення дисертації, зібраний і опрацьований теоретичний і 

фактичний матеріал та висновки можуть бути використані для наукових 

розробок питань військової та суспільно-політичної історії України, 

написання підручників, навчально-методичних посібників, узагальню-

вальних праць та монографій з військової історії України. 

Апробація результатів дослідження відбулась на таких наукових 

конференціях: Всеукраїнська наукова конференція «Війни і збройні конфлікти 

у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ ст.», (Житомир, 22 травня 2015 р.), VI 

краєзнавча конференція «Історичні пам’ятки Галичини», (Львів, 4 березня 2016 

р.), «Другі Наддніпрянські наукові читання: актуальні проблеми історії, 

археології та етнології», (Дніпро, 6 квітня 2016 р.), Звітна науково-практична 

конференція викладачів та аспірантів Львівського університету, засідання 

секції воєнної історії, (Львів, 6 лютого 2016 р.), Всеукраїнська науково-

практична конференція «Парк тоталітарних періодів як інструмент 

декомунізації м. Дніпра», (Дніпро, 31 березня 2017 р.), Звітна науково-

практична конференція викладачів та аспірантів Львівського університету, 

засідання секції воєнної історії (Львів, 11 лютого 2017 р.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація побудована за проблемно-

хронологічним принципом і складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, 

переліку умовних скорочень, списку використаних джерел у 347 позиціях та 

додатків (25 найменувань). Основний текст дисертації становить 213 с. 

Загальний обсяг дослідження – 356 с. 
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РОЗДІЛ І 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

 

1.1. Історіографія 

До питань і проблем, які стосуються офіцерського корпусу в складі армій 

УНР/УД, УГА за період Української революції 1917–1921 рр. зверталися різні 

дослідники, однак скеровували вони свою увагу у своїх напрацюваннях відпо-

відно до заданої мети і цілей своїх наукових праць. Комплекс опрацьованих 

вітчизняних та закордонних наукових праць проаналізовано за проблемно-

хронологічним принципом. 

Для проведення системного і колективного аналізу офіцерського складу 

українських армій у період революційних подій 1917–1921 рр. важливе значе-

ння мають роботи сучасних українських дослідників Віктора Голубка, Павла 

Ткачука, Ярослава Тинченка, а також польського історика Ґжеґожа Скрукви.  

Монографія  Віктора Голубка «Армія Української Народної Республіки: 

утворення та боротьба за державу»1 присячена організації армії УНР у добу 

Центральної Ради. У праці відображено ситуацію, яка склалася в Україні після 

краху російського самодержавства і її вплив на офіцерський склад навесні 

1917 р. Оскільки на українських землях дислокувалися численні фронтові і 

резервні військові частини, то відповідно важливим був характер ставлення 

офіцерського складу до подій Української революції. Головну ж увагу 

зосереджено на побудові реґулярних структур армії УНР і їх боротьбі за 

державність. 

Історик і військовик Павло Ткачук у монографії «Сухопутні війська 

Збройних Сил України доби революції 1917–1921 рр.»2 розглянув процес 

зародження війська Центральної Ради у ході українізації, особливості 

розбудови регулярної армії Української Народної Республіки, Української 

                                                             
1 Голубко В. Армія Української Народної Республіки 1917–1918. Утворення та боротьба за державу. 

Львів: Кальварія, 1997. 239 с. 
2 Ткачук П. Сухопутні війська Збройних Сил України доби революції 1917—1921 рр. Львів: ЛІСВ, 2009. 

312 с. 
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Держави і Галицької Армії та аспекти комплектування й озброєння військ. 

Також П. Ткачук дослідив систему вишколу командирських кадрів, виховання і 

навчання особового складу сухопутних військ українських армій. 

У праці «Офіцерський корпус армії Української Народної Республіки 

(1917–1921). Книга І»3 Ярослав Тинченко подав відомості про життя та 

діяльність офіцерів військ Центральної Ради, армії Української Держави, 

Дієвої армії УНР у формі біограм як на службі у війську, так і після поразки 

Української революції. Це перша найповніша збірка біографій українського 

офіцерського складу армій періоду Української революції 1917–1921 рр., на 

основі якої було проведено просопографічний аналіз українського офіцерства. 

Уже в книзі ІІ означеної праці4 автор простежив присутність українських 

офіцерів у Російській імператорській армії, висвітлив формування старшин-

ського корпусу армії УНР і створення українських збройних сил. Окремо автор 

зосередив увагу на організації військово-навчальних закладів й вишколі 

офіцерських кадрів для українського війська і зробив спробу здійснити 

соціально-психологічний аналіз офіцерського корпусу і подав настроєві 

характеристики українських офіцерів.  

Польський історик Ґжеґож Скруква в узагальненій праці «Військові 

формування Української «національної революції» 1914–1921»5 розглядає 

будову армії Української Народної Республіки в умовах кризи і розпаду 

Російської імперії, охоплює коло питань стосовно творення українського 

офіцерського корпусу на тлі революційних подій в Україні. 

Загальна організація російської імператорської, австро-угорської армій та 

представництво українців у складі цих збройних сил репрезентовано у студіях 

українських, а більше в чужоземних авторів: російських, австрійських, 

польських, угорських та інших.  

                                                             
3 Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної Республіки (1917–1921). Книга І. Київ: 

Темпора, 2007. 536 с. 
4 Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної Республіки (1917–1921). Книга ІІ. Київ: 

Темпора, 2011. 424 с. 
5 Skrukwa G. Formacje wojskowe ukraińskiej «rewolucji narodowej» 1914–1921. Toruń: Wydawnictwo Adam 

Marszałek, 2008. 717 s. 



17 
 

17 
 

Узагальнена структура російської армії висвітлена, зокрема у роботах 

Сергія Волкова6, Олександра Кавтарадзе7 та Ніка Корніша8. Чисельність 

українців у складі російської імператорської армії знаходимо у працях 

Станіслава Черепа про польський генералітет в армії Російської імперії9, Павла 

Зайончковського про російське офіцерство царської армії напередодні Першої 

світової війни10.  

Система організації цісарсько-королівських збройних сил Австро-

Угорщини, представництво українців в їх складі, а також особливості 

формування Збройних Сил ЗУНР висвітлені у працях українських істориків 

Лева Шанковського «Українська Галицька Армія»11, Богдана Якимовича 

«Збройні Сили України. Нарис історії»12, Миколи Литвина «Українсько-

польська війна 1918–1919 рр.»13 та польського дослідника Мацєя Кротофіля 

«Українська Галицька Армія, 1918–1920»14. 

Національні військові репрезентації у війську, офіцерському складі, 

вишкіл австро-угорських офіцерів ґрунтовно досліджено й узагальнено в 

роботах австрійських істориків, зокрема Едмунда Ґлейзе фон Горстенау 

«Остання війна Австро-Угорщини, 1914–1918»15 у семи томах, в якій автор 

детально простежив становище армії і особового складу напередодні війни, 

організацію армії з національними характеристиками офіцерського складу. А 

                                                             
6 Волков С. Русский офицерский корпус. Москва: Воениздат, 1993. 218 с. 
7 Кавтарадзе А. Военные специалисты на службе Республики Советов. 1917–1922 гг. Москва: «Наука», 

1988.  258 с. 
8 Корниш Н. Русская армия 1914–1918 гг. Москва: АСТ, 2005.  
9 Czerep S. Generałowie i admirałowie polskiego pochodzenia w armii rosyjskiej 1914–1917. Białystok: 

Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2014. 399 s. 
10 Зайончковский П. А. Русский офицерский корпус накануне Первой мировой войны. 

П. А. Зайончковский (1904–1983 гг.): Статьи, публикации и воспоминания о нем. Москва: РОССПЭН, 1998. 461 
c. 

11 Шанковський Л. Українська Галицька Армія: воєнно-історична студія. Вінніпеґ: Видав хорунжий УСС 

Д. Микитюк, 1974. 396 с. 
12 Якимович Б. Збройні Сили України. Нарис історії. Львів: НАН України, ін-т українознавства, 1996. 

210 с.; Якимович Б.З. (упоряд.) Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років XX ст.) / 

І. Крип’якевич, Б. Гнатевич, З. Стефанів, О. Думін, С. Шрамченко. Упорядкування, покажчики 

Б. З. Якимовича. Передмова Я. Р. Дашкевича. Вид. 4-те, змін. і доповн. Львів: Світ, 1992.  713 с. 
13 Литвин М. Українсько-польська війна 1918–1919 рр. Львів: Інститут українознавства НАНУ; Інститут 

Центрально-Східної Європи. 1998. – 488 с. 
14 Krotofil M. Ukraińska Armia Halicka, 1918-1920: organizacja, uzbrojenie, wyposażenie i wartość bojowa sił 

zbrojnych Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej. Toruń: Wydawn. Adam Marszałek, 2002. 225 s. 
15 Glaise-Horstenau Edmund. Austria-Hungary's Last War, 1914–1918 / Translated by Stan Hanna. Vol. 1–7.  

Vienna: Publisher of Military Science Releases, 1930–1939. 
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також Петера Бручека про генералітет австро-угорської армії16 і Максиміліана 

Енля, який вивчив склад і класифікацію армії Австро-Угорщини з означенням 

національних присутностей в полках та частинах війська17.  

Варті також уваги  праці угорського дослідника Бели Тібора, польського 

історика Міхала Бачковського, англійського історика Нормана Стоуна, що 

також присвячені австро-угорському війську і генералітетові часів Великої 

війни, у тому числі з увагою на релігійну та національну приналежність 

військових18. Зокрема, М. Бачковський розглянув роль Галичини у військовій 

політиці Австро-Угорщини, дослідив присутність і взаємини поляків і україн-

ців Галичини в офіцерському корпусі австрійської армії19. 

Проблема чисельності українців в австро-угорській армії наявна також в 

наукових напрацюваннях Івана Монолатія20, Дмитра Адаменка21, Андрія 

Лозинського22, а також польських істориків Міхала Клімецького23 та Яна 

Риделя24. 

Примітно, що тематика війська Габсбурзької імперії досі є на високому 

рівні зацікавленості і подана у сучасних дипломних та дисертаційних роботах, 

зокрема Елізабет Інґрід Берґер про офіцерських вдів і їх соціальне забез-

                                                             
16 Broucek Peter. (eingeleitet und herausgegeben von): Theodor Ritter von Zeynek: Ein Offizier im 

Generalstabskorps erinnert sich. Wien;Köln;Weimar: Böhlau Verlag., 2009. 365 p. 
17 Ehnl Maximilian. Die österreichisch-ungarische Landmacht nach Aufbau, Gliederung, Friedensgarnison, 

Einteilung und nationaler Zusammensetzung im Sommer 1914 (Ergänzungsheft 9 zum Werk «Österreich-Ungarns 

letzter Krieg 1914–1918»). Wien: «Militärwissenschaftlichen Mitteilungen», 1934. 104 p. 
18 Tibor Balla. A Nagy Háború osztrák-magyar tábornokai. Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és 

lovassági tábornokok, táborszernagyok. – Budapest: Argumentum, 2010. – 348 p.; Stone N. Army and Society in the 

Habsburg Monarchy, 1900–1914. Past & Present. No. 33. Oxford: Oxford University Press,1966. P. 95–111. 
19 Baczkowski M. Pod czarno-żółtymi sztandarami: Galicja i jej mieszkańcy wobec austro-węgierskich struktur 

militarnych 1868-1914. Kraków: Tow. Wydawnicze «Historia Iagellonica», 2003.  460 s. 
20 Монолатій І. Образ власного війська у становленні українського національного руху. Лицарі рідного 

краю: січово-стрілецька традиція в історії, культурі та мистецтві України ХХ століття / Упор., ред. 

І. Монолатія. Коломия: Вік, 2007. 312 c. 
21 Адаменко Д. 1914–1918: умереть за Габсбургов. Украинская версия. Ежеквартальный интернет-

журнал «Русский вопрос». 2014. № 4. URL: http://www.russkiivopros.com/index.php?pa-

g=one&id=604&kat=6&csl=68 
22 Лозинський А. Українці на службі в австро-угорській армії. Всеукр. наук. журн. «Мандрівець». 

Тернопіль, 2016. № 2 (122). С. 20–24. 
23 Klimecki M. Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919. Warszawa: Oficyna 

Wydawnicza Volumen, 2000. 292 s.  
24 Rydel J. Die k. u. k. Armee und die Gesellschaft Galiziens. La Galicie au temps des Habsbourg (1772–1918): 

Histoire, société, cultures en contact / Dirigé par Jacques Le Rider et Heinz Raschel. Tours: Presses universitaires 

François–Rabelais, 2010. S. 221–231. 



19 
 

19 
 

печення25, Томаса Мохаріша про рутенську (українську) військову тер-

мінологію в Австро-Угорщині26 та Андрія Лозинського, який дослідив збройні 

сили Австро-Угорської монархії в період 1867–1918 рр. із особливостями 

формування, побудови сухопутних військ, військово-морського флоту та 

авіації, та їх кількісного та якісного складу27. 

Тематиці навчання та вишколу офіцерів присвячували свої студії 

українські і російські автори. Відомо, що офіцери армії УНР переважно 

здобули освіту у військових навчальних закладах на території Російської 

імперії. Наприклад, щодо окремих закладів, М. Глиноєцький розглянув 

формування і вишкіл курсантів Миколаївської академії Генеральної Штабу 

Російської імперії28, а І. Павловський своє дослідження присвятив підготовці 

офіцерів у Полтавському кадетському корпусі29. Комплексно систему вишколу 

офіцерів, формування офіцерського корпусу і його становий поділ за 

Російської імперії прослідкували вже згадані С. Волков у роботі «Русский 

офицерский корпус»30 і О. Кавтарадзе у праці «Военные специалисты на 

службе Республики Советов. 1917–1922 гг.»31.  

На сторінках військово-наукового журналу «За державність» автори 

публікували свої розвідки про військове шкільництво УНР/УД періоду 

Української революції 1917–1921 рр. Так, С. Левченко висвітлив систему 

навчання в Інструкторській школі старшин32. Із сучасних авторів, варто назвати 

Н. Химицю, яка у статті «Становлення системи національної військової освіти 

                                                             
25 Berger Elisabeth Ingrid. Die Versorgung der Offizierswitwen der k.(u.)k. Armee und ihre Darlegung in 

militärischen Zeitschriften (1867–1914). Diplomarbeit. Wien: Universität Wien, 2010. 199 s. 
26 Mocharitsch Thomas. Ruthenische Militärterminologie in der Habsburgermonarchie. Diplomarbeit. Wien: 

Universität Wien, 2010. 126 s. 
27 Лозинський А.Ф. Збройні сили Австро-Угорщини (1867–1918 рр.): Автореф. дис. канд. іст. наук: 

20.02.22; Нац. Ун-т «Львів. Політехніка». Л., 2006. 20 с. 
28 Глиноецкій Н. Историческій очеркъ Николаевской Академіи Генеральнаго штаба. С.-Петербургъ: 

Типографія штаба войск ґвардіи и Петербурскаго военнаго округа, 1882. 793 c. 
29 Павловскій И. Историческій очеркъ Петровскаго Полтавскаго Кадетскаго Корпуса (1840–1890). 

Полтава: Типографія Губернскаго Правленія, 1890. 303 c. 
30 Волков С. Русский офицерский корпус. Москва: Воениздат, 1993. 218 с. 
31 Кавтарадзе А. Военные специалисты на службе Республики Советов. 1917–1922 гг.  Москва: «Наука», 

1988. 258 с. 
32 Левченко С. Інструкторська школа старшин. За державність. Матеріяли до історії війська 

українського. Каліш, 1933. Збірник 8. С. 119–139. 



20 
 

20 
 

у 1917–1918 рр.»33, простежила українізацію військових закладів у 1917 р., а 

також організацію військової освіти в УНР.  

Що ж до вишколу галицьких офіцерів в австрійські часи, то помітною є 

праця Я. Шимова «Австро-Угорська імперія»34, в якій автор присвятив увагу 

становленню цісарсько-королівських збройних сил і офіцерського корпусу. 

Систему військової освіти в Австро-Угорщині простежили, зокрема, 

італійський історик Сіро Офеллі у праці «Зброя та оснащення Австро-

Угорської армії в 1914–1918 рр.: однострій – відзнаки – спорядження»35, 

австрійська дослідниця Ґертруда Буттлар-Ельберберґ у статті, присвяченій 

особливостям вишколу в Терезіянській військовій академії у Вінер-

Нойштадті36, а також угорський історик Іштван Деак про освіту офіцерів 

Габсбурзької армії37 та хорватський історик Тадо Оршоліч про підготовку 

офіцерських кадрів до австро-угорського війська з особливою увагою на 

Далмації38. 

 Уже в добу ЗУНР, із увагою до окремих шкіл Української Галицької 

Армії, військове шкільництво простежено у розвідці С. Тулюка-Кульчицького 

про школи УГА39. Із сучасних істориків тему військового шкільництва УГА 

досліджено, зокрема, у працях Л. Кривизюка40 та Я. Марченка41. 

                                                             
33 Химиця Н. Становлення системи національної військової освіти у 1917–1918 рр. Вістник 

національного університету «Львівська політехніка» Держава та армія. № 408. Львів: Видавництво 

національного університету «Львівська політехніка», 2000. С. 55–60. 
34 Шимов Я. Австро-Венгерская империя. Москва: Изд-во Эксмо, 2003. 608 c. 
35 Offelli Siro. Le armi e gli equipaggiamenti dell’ esercito austro-ungarico dal 1914 al 1918: Uniformi – 

distintivi – buffetterie. Volume primo / Gino Rossato editore. Valdagno, 2001. 232 p. 
36 Buttlar-Elberberg Gertrud. The Tharesian Military Academy in Wiener Neustadt. War and Society in East 

Central Europe. Vol. XXIV. The East Central European Officer Corps 1740–1920s: social origins, selection, 

education, and training / Edited by Béla K. Király, Walter Scott Dillard. 1988: Columbia University Press. P. 99–103 
37 Deák István. The education of Habsburg Army Officers, 1848–1918. War and Society in East Central 

Europe. Vol. XXIV. The East Central European Officer Corps 1740–1920s: social origins, selection, education, and 

training / Edited by Béla K. Király, Walter Scott Dillard. 1988: Columbia University Press. P. 73–98. 
38 Oršolić Tado. O časničkoj izobrazbi, plaći i časničkom kadru u austrougarskoj vojsci s naglaskom na 

Dalmaciju. Radovi zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Sv. 48. Zargeb; Zadar, 2006. S. 557–568. 
39 Тулюк-Кульчицький С. Старшинські школи Г.А.  Українська Галицька Армія: матеріали до історії.  

Вінніпеґ, 1968. Т. 4. С. 252–273. 
40 Кривизюк Л. П. Військовий вишкіл у Галицькій армії. Вісник Національного університету «Львівська 

політехніка»: Держава та армія. № 408. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2000. С. 190–197. 
41 Марченко Я. В. Бої Галицької армії за Львів у грудні 1918 – січні 1919 рр. Військово-науковий вісник 

Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Випуск 16. Львів, 2011. С. 143–155. 
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Життєві долі офіцерів армій УНР та УГА в історіографії представлені 

спорадично. Так, про хвилі репресій українських військовиків в СРСР 

зустрічаємо у роботах О. Рубльова про західних українців у радянських 

таборах42, С. Кокіна щодо репресій військових за масштабною справою 

«Весна» на тлі Голодомору 1932–1933 рр.43 та О. Лошицького про репресії в 

час Великого терору 1937–1938 рр.44. Тематика військової еміґрації присутня у 

працях польських істориків Я. Я. Бруського45, З. Карпуса46, О. Колянчука47, які 

дослідили становище і діяльність військовиків армії УНР у Польщі в 

міжвоєнний період. Також до цієї проблеми підійшов С. Ціпко у книзі про 

українців в Аргентині48, а П. Подобєд присвятив свою книгу воякам-

конотопцям, які, зокрема, еміґрували до США49.  

Комплексно настроєві характеристики і морально-психологічне 

становище офіцера з армій УНР та ЗУНР не були досліджені. Однак, певні 

аспекти цієї тематики все ж таки знаходимо в історіографії. До прикладу, 

впливи Лютневої революції на життя офіцерського складу зустрічаємо в 

роботах П. Голуба «Солдатские массы Юго-Западного фронта в борьбе за 

власть Советов (март 1917 г. – февраль 1918 г.)»50, А. Грицкевича «Борьба за 

Украину. 1917–1921»51. Настрої галицьких офіцерів після розпаду Австро-

Угорської імперії помітні у книзі О. Стецишина «Ландскнехти Галицької 

                                                             
42 Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у таборах СРСР, 1930–ті рр.: людські біографії у контексті 

«перековки». З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВС–КДБ. Київ, 2004. № 1/2 (22/23). С. 250–314 
43 Кокін С. Голодомор у контексті репресивної політики більшовицького режиму стосовно України. 

Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Вип. 18. К., 2008. С. 422–436. 
44 Лошицький О. Лабораторія. Нові документи й свідчення про масові репресії 1937–1938 років на 

Вінниччині. 3 apxiвів ВУЧК–ГПУ–НКВС–КДБ. – Київ, 1998. № 1/2 (7/8). С. 129–178. 
45 Bruski Jan Jacek. Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919–

1924). Kraków: Wydawnictwo ARCANA, 2000. 600 s. 
46 Karpus Z. Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918–1924. Toruń, 1991. 210 s.  
47 Колянчук О. Українська військова еміграція у Польщі (1920–1939).  Львів, 2000. 278 с. 
48 Ціпко С. Українці в Аргентині (1897–1950): Творення громади / пер. з англ. Марини Гримич і 

Світлани Кухаренко; за наук. ред. Марини Гримич. Київ: Дуліби, 2015.  279 с. 
49 Подобєд П. З-під Конотопа до Аризони: невигадані історії вояків Армії УНР. Івано–Франківськ: Місто 

НВ, 2017. 330 с. 
50 Голуб П. Солдатские массы Юго–Западного фронта в борьбе за власть Советов (март 1917 г. – февраль 

1918 г.). Киев: Госполитиздат, 1958. 256 c. 
51 Грицкевич А. Борьба за Украину. 1917–1921. Минск: Современная школа, 2011. 528 c. 
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армії»52, а також у військово-теоретичних працях представників еміґрації, 

зокрема у розвідці М.  Дольницького про Листопадовий Чин53.  

Певні уваги до морально-психологічного стану військових, їхніх настроїв 

і ставлення до війни містяться у працях воєнних теоретиків першої половини 

ХХ ст. А.  Крезуба54, П. Мірчука55, Л. Мишуги56, В. Петріва57. З чужоземних 

напрацювань у тематиці стосунку офіцерів до війни і фронту варто вказати на 

працю дослідниці Ванди Вілкокс про психологію італійських військових на 

фронті, яка прослідкувала ставлення військовиків від прийняття до відмови від 

війни58. 

Окрім того, проблема взаємин офіцерства і урядових кіл УНР простежена 

в роботі Л. Шанковського про розпад російської армії в 1917 р.59, в розвідках 

М. Андрусяка60, В. Верстюка61, В. Матяшук62 і В. Пархоменка63 про політику 

Центральної Ради щодо війська і політичний курс Михайла Грушевського. 

Також огляди щодо ставлення офіцерів до Гетьмана П. Скоропадського і його 

                                                             
52 Стецишин О. Ландскнехти Галицької армії / Центр досліджень визвольного руху. Львів: «Часопис», 

2012. 240 c. 
53 Дольницький М. Військова підготовка Листопадового Зриву та її здійснення. Українська Галицька 

Армія. У 40-річчя її участи у Визвольних змаганнях в 1918–1919 рр. Матеріяли до історії. Вінніпеґ, 1958. Т. І. 

С. 49–61. 
54 Крезуб А. Нарис історії українсько-польської війни 1918–1919. Ню Йорк: «Око», 1966. 179 с. 
55 Мірчук П. Від Другого до Четвертого Універсалу. Торонто: Ліга Визволення України, 1955. 70 с. 
56 Мишуга Л. Похід українських військ на Київ (серпень, 1919). Відень: Видання «Українського 

прапору», 1920. 27 с. 
57 Петрів В. Принцип творення збройної сили на основі недавнього минулого. Нація в поході: орган 

української державницької думки. Берлін, 1941. Рік ІІІ. Ч. 5–6. С. 15–22. 
58 Wilcox Vanda. Between Acceptance and Refusal: Soldiers Attitudes to the War (Italy) and Italian Front.1914–

1918–online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather 

Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson. Berlin: Freie Universität Berlin, 2014–15.  
59 Shankowsky L. Disintegration of the Imperial Russian Army in 1917. The Ukrainian Quaterly.  1957. XIII. 4. 

Р. 305–328. 
60 Андрусяк М. Думки Грушевського про потребу української армії. Літопис Червоної Калини. Число 3. 

Львів, 1935. С. 7. 
61 Верстюк В. Українська Центральна Рада і армія. Воєнна історія. № 1–3. Київ, 2007. URL: 

http://warhistory.ukrlife.org/1_3_07_2.htm (21.03.14). 
62 Матяшук В. Помилки військової політики М. Грушевського як Голови Центральної Ради. Держава 

та армія: [зб. наук. пр.]. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. С. 
107–112. 

63 Пархоменко В. Військова політика Української Центральної Ради: очима її сучасників. Сумський 

історико-архівний журнал. 2011. № XII–XIII.  С. 74–79. 
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уряду помітні в книзі О. Удовиченка64, а до С. Петлюри – в працях 

В. Кучабського65 та Р. Коваля66.  

Натомість українська історіографія не помітила проблем взаємостосунку 

офіцерського і підлеглого складу. Зміни в офіцерсько-рядових відносинах 

унаслідок Лютневої революції 1917 р. простежуємо у книзі французького 

суспільного діяча Шарля Дюброя «Два роки в Україні»67 і в історико-

біографічному нарисі генерал-лейтенанта Антона Денікіна «Очерки русской 

смуты»68. 

Щоденне життя українських офіцерів у період революційних подій 1917–

1921 рр. вивчено епізодично. Матеріальна база офіцерського побуту, зокрема 

грошове забезпечення за військову службу в рік Гетьманату Павла 

Скоропадського, висвітлено у напрацюваннях Р. Пирога про діяльність 

військового міністра Олександра Рогози69, П. Гай-Нижника щодо грошового 

надходження офіцерам Власних Канцелярії, Конвою та охоронної команди 

Гетьмана70. Також матеріальний, технічний і продовольчий стан військовиків 

Української Галицької Армії ґрунтовно дослідив польський історик Мацєй 

Кротофіль у праці «Українська Галицька Армія, 1918–1920»71 

Забезпечення обмундируванням, уніформою і спорядженням офіцерів 

Російської імперії наприкінці Першої світової війни розглянув англійський 

історик Нік Корніш у дослідженні «Русская армия 1914–1918 гг.»72. Офіцерські 

                                                             
64 Удовиченко О. Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних 

Сил 1917–1921. Київ: Видавництво «Україна», 1995.  206 с. 
65 Kutschabsky W. Die Westukraine im Kampfe mit Polen und dem Bolschewismus in den Jahren 1918–1923. 

Berlin: Junker u. Dünnhaupt, 1934. 439 S. 
66 Коваль Р. Отаман Зелений: Історичний нарис. Київ: Історичний клуб “Холодний Яр”; Кам’янець-

Подільський: ПП “Медобори–2006”, 2011. 464 с. 
67 Dubreuіl Charles. Deux anneés en Ukraine avec une carte de l’Ukraine. Paris: 1919. P. 148.  
68 Деникин А. Очерки русской смуты. Т. 1. Париж, 1921. 192 c. 
69 Пиріг Р. Діяльність генерала Олександра Рогози на посаді військового міністра Української Держави 

(травень–листопад 1918 р.). Український історичний журнал. 2014. № 5. С. 89–106. 
70 Гай-Нижник П. Власна Канцелярія Його Світлості Ясновельможного Пана Гетьмана. Верстюк В., 

Гай-Нижник П., Коник С. та ін. Науково-документальна збірка до 90–річчя запровадження державної служби 

в Україні / Упоряд. А. Вишневський. К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. С. 

45-55; Його ж. Управління коменданта Штабу гетьмана П. Скоропадського та його збройні підрозділи (1918 

р.). Гілея. 2010. № 41. Листопад. 124 c. 
71 Krotofil M. Ukraińska Armia Halicka, 1918-1920: organizacja, uzbrojenie, wyposażenie i wartość bojowa sił 

zbrojnych Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej. Toruń: Wydawn. Adam Marszałek, 2002. 225 s. 
72 Корниш Н. Русская армия 1914–1918 гг. Москва: АСТ, 2005. 22 с. URL: http://readr.ru/n–kornish–

russkaya–armiya–1914–1918–gg.html 



24 
 

24 
 

однострої українських армій досліджені у роботах В. Савченка про 

гетьманську армію73, а також М. Ющенка74 та М. Чмира75 про Галицьку армію. 

 

1.2. Джерельна база 

Для дослідження колективного образу українського офіцера за роки 

Української революції 1917–1921 рр. вагоме значення мають неопубліковані і 

опубліковані джерела.  

Найважливіші архівні матеріали зосереджені в Центральному 

державному архіві вищих органів влади і управління України (ЦДАВО 

України), Центральному державному архіві громадських об’єднань України 

(ЦДАГО України), Центральному державному історичному архіві України у м. 

Львові (ЦДІА України у Львові), Галузевому державному архіві Служби 

безпеки України (ГДА СБУ), Галузевому державному архіві Служби 

зовнішньої розвідки України (ГДА СЗР), відділі рукописів Львівської 

національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника (ЛННБ ім. В. Стефаника, 

ВР), а також у Центральному військовому архіві Військового історичного бюро 

(Centralny Archiwum Wojskowy Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni 

Kazimierza Sosnkowskiego), у відділі мікрофільмів Національної бібліотеки у 

Варшаві та в Національному архіві у Празі.  

Серед фондів ЦДАВО України варто викоремити фонди 1075 «Військове 

міністерство Української Народньої Руспубліки», фонд 1076 «Генеральне 

секретарство по військових справах Української Центральної Ради, м. Київ», та 

фонд 1077 «Головне управлiння Генерального штабу Української Держави», у 

яких містяться документи, що реґламентували правовий статус офіцерів УНР, 

                                                             
73 Савченко В. Павло Скоропадський – останній гетьман України. Харків: Фоліо, 2008. 378 c. 
74 Ющенко М. Однострої піхоти Галицької армії. URL: http://www.ucrainarma.org/ww_i_and_inter-

war/odnostro%D1%97–pixoti–galicko%D1%97–armi%D1%97.html 
75 Чмир М. Однострій та знаки розрізнення військовиків збройних сил ЗУНР (ЗОУНР) 1918–1919 рр. 

Український визвольний рух: наук. зб. Львів, 2007. Збірник 9. С. 181–247.; Чмир М., Пінак Є., Музичук С. 

Галицька армія. 1918–1920. Рівне, 2008. 80 c. 
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їх вишкіл та участь у формуванні українського війська76, подано інформації 

про розташування військовиків різних формувань війська Центральної Ради та 

Гетьманату у приміщеннях Києва у 1917–1918 рр.77, а також відомості про 

наявність харчів і фуражу на інтендантських складах, кількісний склад 

військовиків по військових частинах УНР/ЗУНР, різноманітні розписки, 

рахунки та фінансові документи про необхідні витрати78. Фонд 4071 «1-ий 

Київський український вартовий полк (вiйськ Центральної Ради)» містить 

фінансові відомості, звіти на основі яких можна простежити особливості 

утримання офіцерів та видачу речей, платні військовим різної ранґи79. Також 

фонди ЦДАВО України (фонд 4585 «Військові частини Армії Центральної 

Ради» 80, фонд 4104 «Штаб І-го Українського козацького корпусу військ 

УНР»81) зберігають, зокрема, протоколи дивізійних та фронтових рад військ 

Південно-Західного фронту, організаційні матеріали засідання рад військових 

частин. Особливо ці матеріали демонструють ставлення офіцерів до 

проведення українізації, політики Центральної Ради та розладницької 

діяльності більшовиків на фронті.  

У ЦДАГО України матеріали Української революції 1917–1921 рр. 

містить, зокрема, фонд 57 «Колекція документів з історії Комуністичної партії 

України. 1870–1965 рр.»82, серед яких важливі документи стосовно становища і 

настроїв українських військових у військових частинах Південно-Західного та 

Румунського фронтів, проведення українізації окремих корпусів, а також 

більшовицької аґітації. Чимало донесень, телеграм та повідомлень фронтових 

                                                             
76 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). 

Ф. 1076 (Генеральне секретарство по військових справах Української Центральної Ради, м. Київ). Оп. 1. Спр. 6. 

Арк. 2.  
77 ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 1. Спр. 9; ЦДАВО України. Ф. 1077.  Оп. 1. Спр. 17 
78 Там само. Ф. 1075. Оп. 1. Спр. 34 
79 Там само. Ф. 4071 (1-ий Київський український вартовий полк (вiйськ Центральної Ради), м. Київ). Оп. 

1. Спр. 4.  
80 Там само. Ф. 4585 (Військові частини Армії Центральної Ради (об’єднаний фонд)). Оп. 1. Спр. 2.  
81 Там само. Ф. 4104 (Штаб І-го Українського козацького корпусу військ УНР. м. Біла Церква Київської 

губернії). Оп. 1. Спр. 1.  
82 Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України). Ф. 57 

(Колекція документів з історії Комуністичної партії України. 1870–1965 рр.). Оп. 2. Спр. 112.  
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комісарів із цього фонду описують настрої у військах, їхнє ставлення до уряду, 

причини невдоволення, взаємовідносини командного складу із рядовиками. 

Важливе значення для нашої студії мають матеріали фондів ЦДІА 

України у Львові. Велика кількість матеріалів про офіцерський корпус армії 

УНР та УГА і офіцерське повсякдення є у фонді 581 «Колекція документів про 

діяльність урядів та армій УНР та ЗУНР»83. Документи фонду репрезентують 

матеріальне становище офіцерів різних частин Дієвої армії УНР та УГА, 

особливо відомості про посадові оклади, асигнування коштів на потребу армій 

від урядів УНР84, Начальної Інтендантури Галицької Армії, окружних 

командувань ЗУНР85, одностроїв, різного додаткового одягу і тканин для його 

пошиття86. Окрім того матеріали цього фонду подають широку картину 

постачання харчів, фуражу за дивізійними, полковими квитанціями, 

продовольчими звітами, наборовими офіцерськими книжками87 

У тому ж фонді зберігаються також анкетні, реєстраційні картки, реєстри 

та автобіографії військовиків, які відображають відомості про освіту, початок 

служби, участь у бойових діях88. 

Значний комплекс документів зібраний про діяльність і чин Січових 

Стрільців, які перебували на службі і в австро-угорській армії, і у військах 

УНР/ЗУНР. Так, фонди 352 «Збірна станиця Українських січових стрільців, 

м. Відень» 89 і 353 «Легіон Українських січових стрільців» 90 містять документи 

з відомостями про видачу грошових належностей офіцерам різної ранґи, 

харчування, забезпеку обмундируванням та іншим необхідним одягом для 

                                                             
83 Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі – ЦДІА України у Львові). Ф. 581 

(Колекція документів про діяльність урядів та армій УНР та ЗУНР). Оп. 1. Спр. 4.  
84 Там само. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 31. Арк. 1.; Такм само. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 76; Там само. Ф. 581. Оп. 1. 

Спр. 78; Там само. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 81.  
85 Там само. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 146 
86 Там само. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 149 
87 Там само. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 76; Там само. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 79; Там само. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 81 
88 Там само. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 48.  
89 Там само. Ф. 352 (Збірна станиця Українських січових стрільців, м. Відень). Оп. 1. Спр. 44.  
90 Там само. Ф. 353. Оп. 1. Спр. 232.  
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військовиків, інформацію про духовне, громадське, політичне, а також 

дозвільне життя стрільців91. 

Також фонд 316 ЦДІА України у Львові «Видавничий кооператив 

«Червона Калина»» зберігає рукописи теоретиків воєнно-історичної думки, 

зокрема Ю. Крохмалюка92, Б. Монкевича93, у яких розглянуто питання місця і 

ролі людини у війську, подано особливості формування української армії на 

основі офіцерських кадрів армії колишньої Російської імперії.  

Відділ мікрофільмів Національної бібліотеки у Варшаві, а саме колекція 

Архіву Наукового товариства імені Шевченка, містить унікальні зібрання 

документів щодо армій і урядів УНР/УД/ЗУНР. Це щоденники, спомини94 і 

листування95 наддніпрянських й галицьких офіцерів та інших учасників 

революційних подій в Україні у 1917–1921 рр.; реляції українських військових 

про уряди Директорії та ЗУНР, фінансово-закупівельні документи для армій з 

особистого архіву міністра продовольства УНР Є. Архипенка96; накази, 

розпоря-дження та денники Начального Командування та Начальної 

Інтендантури Галицької Армії97; матеріали військових частин про хід 

українізації на фрон-тах98. 

Із фондів Центрального військового архіву Республіки Польща особливу 

увагу заслуговує фонд І.380 «Союзна українська армія» («Sprzymierzona armia 

Ukraińska»). Матеріали цього фонду висвітлюють насамперед діяльність 

української військової еміґрації УНР та ЗУНР у країнах Європи та Америки. Це 

листування, звіти, телеграми та інші документи про стан, чисельність україн-

ських еміґраційних товариств, осередків а також їхню культурно-освітню та 

                                                             
91 Там само. Ф. 353 (Легіон Українських січових стрільців). Оп. 1. Спр. 7; Там само. Ф. 353. Оп. 1. Спр. 

101 
92 ЦДІА України у Львові. Ф. 316 («Видавничий кооператив «Червона Калина»»). Оп. 1. Спр. 19.  
93 Там само. Ф. 316. Оп. 1. Спр. 22.  
94 Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zakład Zbiorów Mikrofilmowych (Archiwum Towarzystwa Naukowego 

im. Szewczenki).MF nr. 87501; Ibid. MF nr. 69010; Ibid. MF nr. 87502; Ibid. MF nr. 87263. 
95 Ibid. MF nr. 87287. 
96 Ibid. MF nr. 79910. 
97 Ibid. MF nr. 87300. 
98 Ibid MF nr. 87258. 
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громадську діяльність, зокрема у Польщі, Чехословаччині, Німеччині, Великій 

Британії, Франції, Югославії, Туреччині та Аргентині99.  

Також було опрацьовано матеріали із фонду I. 303 «Відділ ІІ 

Генерального Штабу Війська Польського» («Oddział II Sztabu Generalnego 

WP»), який зберігає цікаві відомості і донесення польських агентурних груп, 

т. зв. «пляцувок», про політичну та військову еміґрацію, гетьманські та 

уенерівські рухи у країнах Західної Європи й Америки.  

Для повнішого розкриття теми в роботі були залучені розсекречені 

матеріали ГДА СЗР та ГДА СБУ. Документи із ГДА СБУ, зокрема, з фонду 6 

«Фонд кримінальних справ на осіб, знятих з оперативного обліку в МВС 

України. (1919–2006)» та фонду 16 «Секретаріат  ДПУ УСРР–КДБ УРСР. 

(1930–1991)» насамперед подають широку картину репресивних акцій органів 

державної безпеки УРСР/СРСР проти офіцерів армій УНР, УГА, П. Вранґеля, 

Н. Махна. Це кримінальні справи на заарештованих офіцерів, оперативні звіти, 

донесення органів ОДПУ–НКВС СРСР у 1930-х рр. протягом операції «Весна», 

польської операції, Великого терору, які містять відомості про масштаби 

репресій проти українських військових в СРСР.  

Оперативні документи органів державної безпеки СРСР із фондів ГДА 

СЗР також детально розкривають чисельність та діяльність військових 

організацій петлюрівської та гетьманської еміґрації у Польщі, Франції, 

Німеччині та на Балканах в міжвоєнний період100. 

Для написання дисертаційної роботи невід’ємними є опубліковані 

особові джерела, тобто мемуаристика, а також матеріали періодичних видань 

та художня література 

Найповніше революційні події в Україні, образи українських офіцерів і 

особисті враження командного офіцерського складу відображені на сторінках 

мемуарів чільних діячів того часу Миколи Ґалаґана, Миколи Капустянського, 

                                                             
99  Centralny Archiwum Wojskowy Wojskowego Biura Historycznego (далі – CAW). І. 380. 2.355; CAW. 

І.380. 2.368 
100 ГДА СЗР. Ф. 1. Спр. 12617. 
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Володимира Кедровського, Всеволода Петріва, Павла Скоропадського, Миколи 

Чеботарева.  

Особливо спомини М. Ґалаґана, М. Чеботарева, В. Петріва особливо 

репрезентують ріст національної свідомості українського офіцера і 

становлення його як представника еліти українського народу. А мемуари 

М.  Капустянського цінні тим, що автор подав характеристику офіцерському 

складові армій УНР та УГА, відзначив моральні та психологічні особливості 

наддніпрянських і наддністрянських офіцерів, а також ставлення до них 

владних структур.  

З перших днів Лютневої революції в російській армії розпочався 

український рух. Полковник армії УНР М. Ґалаґан у мемуарах «З моїх 

споминів»101 насамперед показав прихід революції на фронт, у військові 

частини, представив старшинське середовище після подій Лютневої революції 

та в перші місяці українського національного руху в Україні.  У споминах 

показано становище та настрої офіцерського складу, а також явний розкол 

серед військових щодо подальшого розгортання подій в Україні, що помітно на 

Всеукраїнських військових з’їздах і на початку українсько-більшовицької 

війни. Заступник секретаря Військових справ за доби Центральної Ради 

полковник армії УНР В. Кедровський у своїх споминах «1917 рік»102 і генерал-

хорунжий армії УНР В. Петрів у «Споминах з часів Української революції 

(1917–1921)»103 висвітлюють початок революційних подій і становище 

офіцерства у ті часи, прослідковують особливості українського руху в 

російських військах напередодні і в період революційних подій. 

Настроєві зауваги українських офіцерів виразно містяться також у 

споминах полковника армії УНР М. Чеботарева «Визвольні змагання очима 

                                                             
101 Ґалаґан М. З моїх споминів (1880-ті—1920р.): Документально–художнє видання / Передмова: 

Т. Осташко, В. Соловйова. Київ: Темпора, 2005. 656 с. 
102 Кедровський В. 1917 рік.Вінніпеґ, 1967. 526 с.; Його ж. Початок українізації в російській армії і 

Перший Український Військовий З'їзд. Вісті Комбатанта. Нью–Йорк, 1967. № 1. URL: http://komb–a–
ingwar.blogspot.ru/search/label/1967%20%E2%84%96%201 

103 Петрів В. Спомини з часів Української революції (1917–1921). Ч. І. До Берестейського миру. Львів: 

«Червона Калина», 1927. 180 с.  
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контррозвідника»104. Початок війни УНР з більшовицькою Росією показав 

подвійний образ офіцера, коли одні оголошували нейтралітет, а інші йшли на 

захист України. Також спомини висвітлюють аспект конфронтації між 

офіцерами та українською владою у питанні військової політики УНР. 

Окрім того, проблема свідомості українських офіцерів, зокрема зміна 

малоросійської свідомості на українську, простежується у спогадах Н. Авра-

менка105, Ю.  Тютюнника106, А. Дідковського107. 

Останні дні імперії Габсбурґів, Українська Галицька Армія і образ 

галицького офіцера найповніше відображені у споминах чільних діячів доби 

ЗУНР Мирона Тарнавського, Степана Шухевича, Івана Боберського, Олекси 

Кузьми. 

Спомини генерала-четаря УГА М. Тарнавського з погляду одного з 

найактивніших учасників доби ЗУНР презентують галицького офіцера, в 

свідомості якого триває боротьба австрофільських та українофільських 

поглядів, подано вплив на офіцерів Лютневої революції 1917 р., краху Австро-

Угорщини та творення ЗУНР108. Особисті настрої українських військовиків 

УГА помітні на сторінках щоденника четаря УСС І. Боберського. Український 

офіцер УГА у щоденнику І. Боберського є центральною постаттю під час війни 

за Львів, а тому настрої офіцера під час цих подій відображують погляди 

галичанина на війну за Україну109. З таким підходом свої спомини написали 

також О. Кузьма і С. Шухевич110. У мемуарах і роздумах автори показали 

українського офіцера з австрійської армії, який відмовився воювати за чужі 

інтереси, а став до боротьби за власні українські цілі. Окрім того, мемуари 

Степана Шухевича розкривають особливості австрійської військової освіти, 

вишкіл українського офіцера в австрійській армії.  

                                                             
104 Визвольні змагання очима контррозвідника. (Документальна спадщина Миколи Чеботарева): Науково 

– документальне видання / Вст. стаття: В.Сідак. Київ: Темпора, 2003. 288 с. 
105 Авраменко Н. Спомини запорожця. Київ: Темпора, 2007. 455 c. 
106 Тютюнник Ю. Революційна стихія. Зимовий похід 1919–20 рр. Львів: Універсум, 2004. 192 c. 
107 Дідковський А. Спогади. Новий Ульм: Українські вісті, 1961. 84 c. 
108 Тарнавський М. Спогади. Львів, 1992. 127 c. 
109 Боберський І. Щоденник, 1918–1919 рр. / Упоряд. Ю.А. Мицик. К.: Вид.дім «КМ Академія», 2003. 

260 c. 
110 Шухевич С. Моє життя. Спогади. Лондон: Видання Української видавничої спілки, 1991. 619 c. 
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Варто вказати на історично-воєнні мемуари, опубліковані, зокрема, 

часописі «Вісті Комбатанта», збірці «Українська Галицька Армія. Матеріяли до 

історії» у 5 томах, у яких містяться важливі для висвілення тематики спомини 

Дмитра Паліїва111, Остапа Хархаліса112, Мирона Дольницького113, Євгена 

Побігущого114, у яких автори торкалися питань морального стану та 

психологічної підготовки галицьких офіцерів до Листопадового чину і 

творення держави, а також Осипа Колодницького, який в своїх спогадах також 

показав австрійсько-українську подвійну свідомість українського офіцера115. 

Розвиток морально-психологічного стану і образу офіцерів армії УНР та 

УГА у 1919–1921 рр., елементи офіцерського повсякдення на фронті і в запіллі 

зустрічаємо на сторінках споминів інших військових і громадсько-політичних 

діячів Осипа Назарука116, Михайла Омеляновича-Павленка117, Бориса Анто-

ненка-Давидовича118, Ісаака Мазепи119, Івана Вислоцького120. 

Воєнно-політичні події у період Української революції 1917–1921 рр. і 

участь в них офіцерства подавала також на своїх шпальтах тогочасна 

періодика. Газети «Cтрілець. Часопись для українського війська» і «Нова Рада» 

публікували різні події з суспільного життя старшин і рядовиків, подавали 

відомості їх зібрань, а також відозви, розпорядження, накази вищого воєнного 

командування.  

                                                             
111 Паліїв Д. Листопадова революція (З моїх споминів). Українська Галицька Армія. У 40–річчя її участи 

у Визвольних змаганнях в 1918–1919 рр. Матеріяли до історії. Вінніпеґ, 1966. Т. ІІІ. C. 20–39. 
112 Хархаліс О. І-ий листопад в Яворові (в 47–му річницю першої жертви Листопадового Зриву сл. п. 

Степана Британа). Вісті Комбатанта.Ню Йорк, 1965. № 4. C. 41–46. 
113 Дольницький М. Військова підготовка Листопадового Зриву та її здійснення. Українська Галицька 

Армія. У 40-річчя її участи у Визвольних змаганнях в 1918–1919 рр. Матеріяли до історії. Вінніпеґ, 1958. Т. І. 

С. 49–61. 
114 Побігущий-Рен Є. Мозаїка моїх споминів. Мюнхен;Лондон, 1982. 239 с. 
115 Колодницький О. Моя служба в УГА. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1969. № 2. С. 24–33. 
116 Назарук О. Рік на Великій Україні. Конспект споминів з Української революції. Відень: Видання 

«Українського прапору», 1920. 344 с. 
117 Омелянович-Павленко М. Спогади командарма (1917–1920): Документально–художнє видання  / 

Упоряд.: М. Ковальчук. К.: Темпора, 2007. 608 с. 
118 Антоненко-Давидович Б. На шляхах і роздоріжжях: спогади, невідомі твори. Київ: «Смолоскип», 

1999.287 с. 
119 Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921. К.: Темпора, 2003. 608 с. 
120 Вислоцький І. Спомини розвідчого старшини з першої світової війни. Львів: Галицька Видавнича 

Спілка, 2005. 228 с. 
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Київська газета «Боротьба» та одеська «Вільне Життя» містять відомості 

від Генерального Штабу, Військового міністерства УНР. Серед урядових 

видань також варто назвати «Вістник Генерального Секретаріяту Украіни», 

«Вісник державних законів і розпорядків Західної Области Української 

Народної Републики», «Державний Вістник». Окрім того, було опрацьовано 

військову пресу, зокрема газету «Ставка» та інші, однак вони подавали лише 

розпорядчу та організаційну інформацію без уваги до особи офіцера.  

Найяскравішим жанром української літератури періоду національно-

визвольних змагань була поезія. Це насамперед вірші О. Олеся, з яких 

найбільше привертає увагу цикл «З щоденника. Р. 1917», насичений 

урочистими інтонаціями, що передають перші кроки в боротьбі за національну 

самостійність121. Колоритна творчість П. Тичини, зокрема, його поема 

«Золотий гомін», вірші «На майдані…», «Паліть Універсали…» зі збірки 

«Золотий гомін»122 написані на хвилі революції, державного будівництва 

Центральної Ради.  

Українські офіцери УГА і його звитяга, яскраво відображені в поезії 

Богдана-Ігоря Антонича, Івана Багряного, Богдана Кравцева, Юрія Шкру-

меляка, Степана Чарнецького. Одним із найромантичніших жанрів є стрілецька 

поезія про боротьбу січових стрільців у лавах УГА. Основними мотивами 

стрілецьких пісень є заклик до боротьби, стрілецька звитяга, гіркота невдач та 

прощання військовика з родиною, дівчиною, Україною. Це вірші Романа 

Купчинського, Лева Лепкого, Юрія Шкрумеляка. Найповнішою збі-ркою 

стрілецької поезії є «Стрілецькі пісні» (упорядник О. Кузьменко)123. 

На слова стрілецьких віршів було написано чимало пісень. За думкою 

Богдана Якимовича, до трійки найпопулярніших і найяскравіших пісень УСС 

увійшли «Ой у лузі червона калина» (слова С. Чарнецького), «Журавлі» 

(«Чуєш, брате мій – слова Б. Лепкого, музика Л. Лепкого) і «Ой та й зажу-

                                                             
121 Олесь О. Поезії. Кн. V. Київ, 1917. 160 с.  
122 Тичина П. Золотий гомін: Поезії. Львів;Київ: З друкарні Наукового товариства імени Шевченка, 1922. 104 с.  
123 Стрілецькі пісні / Упоряд., запис, вступ. ст., коментар та додатки Оксани Кузьменко. Львів: Інститут 

народознавства НАН України, 2005. 640 с. 
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рились» (слова і музика Р. Купчинського), які стали пам’ятником славного 

минулого УСС та УГА124.  

До прозових творів періоду Української революції варто зарахувати 

твори українських письменників, у яких присутній образ українського офіцера, 

зокрема повість Ю. Степового «В Херсонських степах»125, у якій автор 

представив звитягу військовиків на тлі боротьби українських військ і 

повстанських загонів проти більшовиків; твори Ф. Дудка126 і Ю. Горліс-

Горського127, які змалювали образ відданого офіцера і його героїчний чин. 

Також помітною є творчість Б. Антоненка-Давидовича, який презентував 

українського офіцера як одного з чільних учасників українського руху за 

самостійність України128.  

Окремим аспектом художньої літератури є романи та повісті українських 

радянських письменників. Незважаючи на присутність проукраїнських мотивів 

стосовно офіцерів та війська армії УНР, які були надруковані вже в 1970– 

1980-х рр., свої твори автори змушені були переписати в радянській моделі. Це 

стосується П. Панча129 («Голубі ешелони»), А. Головка130 («Артем Гармаш»), а 

також В. Сосюри, М. Островського. Часто радянські письменники зверталися у 

творах до періоду козаччини, але одночасно з осудом писали про УНР та її 

армію. А також  

Але вже у радянській літературі російських письменників М. Григорьєва, 

А. Варшавера, А. Гайдара, Г. Печенка та інших український офіцер показаний 

як «розбійник»131, «зрадник українського народу»132, «каратель»133, «бандит»134. 

                                                             
124 Якимович Б. Новітні лицарі Вітчизни: [Післямова]. Ой у лузі червона калина: Пісні українських січових 

стрільців. Львів: Світ, 1990. С. 174. 
125 Степовий Ю. В Херсонських степах. Мюнхен: Культура, 1947. 127 с.  
126 Дудко Ф. Заметіль . Авґсбурґ, 1948. 122 с.; Дудко. Ф.  Чорторий. Авґсбурґ, 1946. 206 с. 
127 Горліс-Горський Ю. Холодний Яр. Вінниця: Історичний клуб «Холодний Яр», Київ; ДП «Державна 

картографічна фабрика». 464 с. 
128 Антоненко-Давидович Б. Печатка.  Мельборн: «Ластівка», 1979. 85 с. 
129 Панч П. Повісті, оповідання, гуморески, казки. Київ: Наукова думка, 1985. 575 с.  
130 Головко А. Твори в двох томах. Т. 2. Артем Гармаш. Київ: Наукова думка, 1986. 701 с.  
131 Варшавер А. Тачанка с юга. Повесть. 2–е издание. Л.: Детская литература, 1978. URL: 

http://militera.lib.ru/prose/russian/varshaver/01.html 
132 Григорьев Н. Бронепоезд Гандзя. Ленинград: Детская литература, 1977. 238 с. 
133 Печенко Г. А., Реент А. П. Бесстрашный бронепоезд: Докум. Повесть. Харьков: Прапор, 1989. С. 18. 
134 Там само. С. 122. 
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У розповідях і повістях радянських авторів український офіцер з одного боку 

висміюється з його невмінням воювати, що засвідчує про явну упередженість 

та українофобство російських письменників. 

 

1.3. Методологія дослідження 

Методологічну основу роботи складають принцип історизму, за 

допомогою якого можна розглянути історичні факти, явища та події у 

відповідності з обставинами, які стосуються участі українських офіцерів, 

військових формацій, що діяли в час революційних подій 1917–1921 рр. в 

Україні; об’єктивності, який передбачає опору на факти в їх справжньому та 

неспотвореному змісті, а також принципи об’єктивності, системності, 

критичного і комплексного підходу у використанні історіографічної та 

джерельної бази, які дозволять розглянути події, пов’язані з участю 

офіцерського складу українських армій у національному русі і формуванні 

війська з точки зору їх обставин. 

У дисертації були залучені методи пізнання, які застосовуються на 

емпіричному і теоретичному рівнях студії. Так, з емпіричних методів 

використано метод узагальнення, який дозволив на прикладі особового складу 

українських військовиків узагальнити зібраний фактичний матеріал з 

історіографічної і джерельної бази; метод порівняння дав змогу встановити 

схожість і відмінність між історичними явищами, які досліджуються, 

співставити отриману інформацію і визначити спільні й відмінні риси 

українського офіцера з армій УНР та УГА. З теоретичних методів, зокрема, був 

застосований метод синтезу під час аналізу процесу творення офіцерського 

корпусу армій УНР та ЗУНР. 

Одним із найважливіших методів, які були застосовані в нашій студії, є 

метод просопографії. За допомогою створення колективного портрету офіцерів 

армій УНР/УД та УГА, можна вивчати не лише психологічні, а й соціальні 

процеси суспільства того часу. Особистість розглядається як вираження типу, 
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як представник даного кола, а його біографічні дані (дати народження і смерті, 

шлюб і сім'я, соціальне походження, економічне становище, розміри і джерело 

добробуту, рід діяльності, переконання і т. д.) об'єднуються для того, щоб 

служити значущими змінними в статистиці. З допомогою цього методу кожну 

особу можна розглянути як особистість та індивідуальність, її вклад, разом із 

соціальної групою, до якої вона належить, певний історичний процес, чи 

явище135. 

У роботі використано також біографічний метод історичного 

дослідження. З його допомогою можна вивчити життєвий шлях людини, в 

процесі якого формується особистість, відбувається складний процес 

становлення індивіда, його прилучення до суспільних норм, формування 

готовості виконувати різні рольові функції. Цей метод також дозволяє виявити 

закономірності суспільних процесів в індивідуальному житті, а також механізм 

подій життя в тенденції суспільного розвитку. З його допомогою у студії 

використані біограми, тобто розповіді про власне життя, написану людиною, 

що представляє певну соціальну групу. 

З групи історичної методології застосовано проблемно-хронологічний 

метод, який дозволив виокремити та логічно й історично реконструювати 

суспільні образи і погляди українських офіцерів армій УНР та УГА. Цей метод 

використано і при побудові розділів роботи. Історико-генетичний метод 

показав причинно-наслідкові зв’язки і закономірності історичного розвитку в 

їх безпосередності, а історичні події і особистості охарактеризувано в їх 

індивідуальності та виразності. Структурно-систематичний та структурно-

функціональний методи зумовили структурну побудову студії136.  

Методи системного та комплексного підходу дозволили поєднати різні 

засоби історичного дослідження, не порушуючи принципів об’єктивного 

пізнання, тенденцій історичного розвитку.  

                                                             
135

 Огурцов А. Т. Кун: между агиографией и просопографией. Философия науки. Вып. 10. Москва: ИФ 

РАН, 2000. С. 13. URL: http://iph.ras.ru/page51123899.htm 
136 Ковальченко И. Методы исторического исследования. Москва: Наука, 1987. С. 166.  
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Також для написання дисертаційної роботи застосовано метод пізнання 

минулого. Адже індивідуалістичне розуміння історії і людини, повинне скеро-

вуватися на вивчення і розуміння орієнтацій особистості, в даному випадку 

офіцера з російської чи австрійської армій, який після революцій і падіння 

імперій опинився перед вибором різних шляхів, орієнтацій на ту чи іншу 

владу137.   

Окрім того, актуальним є метод дослідження візуальних джерел. Фото-

графія є певною інтерпретацією історії. До нас дійшла велика кількість 

фотографій періоду Української революції 1917–1921 рр.: паради, марші 

військових частин, військові демонстрації, окремих командирів та офіцерів, 

елементи побуту військовиків. Варто докладно розібрати, що зображено на 

фото: що на передньому плані, що на задньому, потрібно звернути увагу на 

художні засоби (кольори, форми). Особливо детально треба дослідити 

зображених людей (кількість, вік, одяг)138.  

Отже, саме такими вище означеними методологічними засадами на 

емпіричному і тееоретичному рівнях й керувався автор цієї студії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
137 Зашкільняк Л. Методологія історії. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 

1999. С. 183.  
138 Коляструк О. Візуальні документи як особливі джерела історії повсякденності. Україна ХХ ст.: 

Культура, ідеологія, політика: зб. ст. Випуск 14. К.: Ін–т іст. Укр. НАНУ, 2008. С. 262.; Комаров Ю. Методи 

роботи з візуальними джерелами . URL: http://www.novadoba.org.ua/ukr/node/67 

http://www.novadoba.org.ua/ukr/node/67
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РОЗДІЛ IІ 

ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ 

УКРАЇНСЬКИХ АРМІЙ 

 

2.1.  Родинне походження 

Для створення просопографічного аналізу армій УНР та УГА була 

зроблена вибірка загального офіцерського складу із наукових, довідкових, 

енциклопедичних видань, в яких містяться біограми українських офіцерів. 

Однак, стосовно походження та освітнього рівня, дані часто були відсутні. 

Тому для якісного аналізу окремо було відібрано генеральну старшину армії 

УНР та генеральну і полкову старшину УГА*139. 

Вибірка на загальний офіцерський склад армії УНР у кількості 4130 осіб 

проводилася з допомогою біограм із видань Я. Тинченка, С. Волкова, а також 

Національного банку репресованих. Вибірка на генеральну старшину Наддні-

прянської армії становить в 50 осіб. 

Офіцерський склад армії УНР, який був майже весь з колишньої 

російської армії, відзначався різноманітним родинним походженням. Як 

свідчить «Военно-статистическій ежегодникъ арміи за 1912 годъ» найбільший 

відсоток в армії складали старшини, які походили зі спадкових дворян. 

Передусім це були генерали та полковники. Так, в усій армії генерали зі 

спадкових дворян, складали 87,45%, штаб-офіцери – 71,46%, а обер-офіцери – 

50,36%. Також існували офіцери, що були вихідцями із сімей почесних 

громадян, священиків, купців та «колишнього податного населення», тобто се-

лян та міщан. Однак їх відсоток був незначний. У Київському та Одеському 

військових округах, де переважно служили офіцери-українці, за «Военно-

статистическім ежегодникомъ арміи за 1912 годъ» відсоток офіцерів за 

родинном походженням був такий: 

 

                                                             
*Див. додаток № 1 і № 2. 
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Таблиця 2.1. Склад офіцерських чинів по округах у відсотках140 

 

Найменування 

округів та чинів 

С т а н о в і с т ь  

Спадкових 

дворян 

Спадкових 

почесних 

громадян 

Духовного 

звання 

Купецькі 

звання 

Колишнього 

податного 

населення 

Київський:      

Генералів 89,52 7,26 –          – 3,22 

Штаб–офіцерів 73,76 10,01 4,26 2,42 9,55 

Обер–офіцерів 56,87 13,80 4,97 2,36 28,65 

Одеський:      

Генералів 90,76 3,08       1,54 –  4,62 

Штаб–офіцерів 72,45 8,31 4,04 2,61 12,59 

Обер–офіцерів 46,01 17,13 3,11 2,55 31,20 

 

Російський військовий історик О. Кавтарадзе зазначає, що в цій 

статистиці є недолік, оскільки тут відсутня категорія так званих «особових 

дворян», до котрої належав значний відсоток старшин, особливо від підпо-

ручника до підполковника141. 

Офіцери дворянського походження почасти були одночасно і з родини 

військових. Адже ступінь спадковості офіцерської професії в другій половині 

ХІХ ст. був досить значний і діти більшості офіцерів ставали також офіцерами. 

Існували дворянські роди, представники яких з покоління в покоління служили 

лише офіцерами. З українських сімей це Скоропадські, Киреї, Сальські, 

Омеляновичі-Павленки. Як зазначав російський історик С. Волков: «Офіцер-

ство ніколи не було замкнутою кастою, але ставши офіцером, людина якби 

зберігала цю професію і для своїх нащадків, бо частіше всього діти 

успадковували її»142. Хоча доступ до офіцерів ґвардії, яка вважалася опорою 

                                                             
140Военно–статистическій ежегодникъ арміи за 1912 годъ. С.–Петербургъ: Военная Типографія 

Императрицы Екатерины Великой, 1914. С. 236–237.  
141 Кавтарадзе А. Военные специалисты на службе Республики Советов. 1917–1922 гг. Москва: 

«Наука», 1988. С. 21.  
142 Волков С. Русский офицерский корпус. Москва: Воениздат, 1993. С. 173–174.  
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царського трону, був обмежений вимогою шляхетського походження143. Також 

елітою вважалися т. зв. генштабісти, тобто випускники Миколаївської академії 

Генерального штабу. Не зважаючи, що особливих перешкод вступу до Акаде-

мії не було, на 1914 р. 40 % генштабістів мали шляхетське походження144. 

На початку Першої світової війни кількість офіцерів з дворян істотно 

зменшується в результаті втрат на фронтах, демократизації офіцерського кор-

пусу. В середньому спадкові дворяни складали близько 40%145. Загалом же із 

офіцерів, які стали ними за роки війни, до 80% були вихідцями із селян і лише 

4% – із дворян146. 

Як уже зазначалось, в критеріях, щоб визначати походження офіцерів 

відчувався брак даних: на 3582 осіб, особливо молодшого офіцерського складу, 

такі дані були не визначені. Попри це, промопографічний аналіз показав, що 

найбільший показник мали офіцери з дворянських родів (5,4 %) та військових 

сімей (3,4 %). Далі офіцери походили також з цивільних станів (чиновників, 

міщан, купецьких родин, учителів та священиків) – 2,7 %, а також були вихідці 

з селянських сімей – 1,8 %. 

Одночасно, виокремивши генеральну старшину армій Української 

держави та Української Народної Республіки, чисельністю в 50 осіб, маємо 

результат: офіцерів, що походили з дворян, було 60 %, з військових родин – 

24 %, з цивільних сімей – 20 %, а вихідців із селян було 14 %.  

Територіально офіцери армії УНР переважно були вихідцями з Чернігів-

ської, Полтавської, Харківської, Катеринославської та Херсонської губерній. 

Народжені в Галичині в армії УНР становили незначний відсоток147. 

Окремо був проведений аналіз щодо походження офіцерів Української 

Галицької Армії. Для цього слугувала вибірка на 362 офіцерів загального 

                                                             
143 Skrukwa G. Formacje wojskowe ukraińskiej "rewolucji narodowej" 1914–1921. Toruń: Wydawnictwo Adam 

Marszałek, 2008. С. 139. 
144 Skrukwa G. Formacje wojskowe ukraińskiej "rewolucji narodowej" 1914–1921. Toruń: Wydawnictwo Adam 

Marszałek, 2008. С. 140. 
145 Кавтарадзе А. Военные специалисты на службе Республики Советов... С. 23.  
146 Волков С. Русский офицерский корпус.... С. 173.  
147 Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної Республіки (1917–1921). Книга ІІ. Київ: 

Темпора, 2011. С. 60. 
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складу і 40 осіб – генеральної та полкової старшини УГА з біографічних 

видань С. Волкова, Р. Коваля та В. Моренця, Енциклопедії українознавства та 

Енциклопедії історії України. Тут також існував брак відомостей – на 228 осіб. 

Однак, порівняно з офіцерами Наддніпрянської армії, результати щодо 

наддністрянських офіцерів були інші. Найбільшою кількістю, у 24,9 %, була 

група офіцерів, що походила з цивільних станів (учителі, священики, міщани). 

Далі 6,4 % офіцерів походили з селянських сімей, 4,1 % – зі шляхти. Це, 

насамперед, офіцери з тодішніх дворян Наддніпрянської України та офіцери з 

дрібної, «ходачкової» шляхти західної України. Також 2,8 % офіцерів УГА 

походили з військових родин.  

Подібно, виділяючи генеральну і полкову старшину УГА в кількості 40 

осіб, визначено, що 57,5 % офіцерів походили з цивільних родин, 27,5 % – зі 

шляхти, 15 % – з військових, а з селянських родин – 7,5 %.  

Від другої половини ХІХ ст. в умовах реформ в дуалістичній монархії 

одночасно відбулась демократизація офіцерського корпусу: аристократія 

втратила керівні позиції і в адміністративному апараті і в армії. Зокрема, в 

1880–1910 рр. частка майорів, котрі мали шляхетське походження, знизилась 

від 37,7 % до 18,2 %, підполковників – від 38,7 % до 26,8 %, полковників – від 

46,7 % до 27%. А якщо ще в 1859 р. 90 % австрійського генералітету мали 

шляхетське походження, то вже наприкінці Першої світової війни – лише 

кожний четвертий генерал148. У ході Першої світової війни, подібно як і в 

російській, в австро-угорській армії у результаті втрат кадрових офіцерів, 

мобілізації офіцерський корпус поповнили представники цивільних верств – 

учителі, правники, студенти149. 

 

 

 

                                                             
148 Шимов Я. Австро-Венгерская империя. Москва: Изд-во Эксмо, 2003.  С. 368. 
149 Там само.  
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2.2. Освіта 

Офіцери армій УНР та Української Держави переважно були вихідцями 

із колишньої царської російської армії і здобували освіту в навчальних 

закладах Російської імперії. Часто було, що нащадки успадковували професії 

своїх батьків та дідів. Це також стосується офіцерів – вихідців із священичих 

сімей: здебільшого першу освіту вони отримували в духовних семінаріях, а 

після призову до війська другою їхньою освітою була військова. Освіту 

військовики могли отримати нормальну, тобто завершили повний курс 

вишколу, або ж під час Першої світової війни з навчальних закладів випускали 

достроково і таким робом військовики отримували прискорену освіту. Також 

кадети та юнаки ставали офіцерами вже у час Української революції 1917–

1921 рр., або ж офіцери отримували цивільну освіту. 

У результаті просопографічного аналізу вирахувано, що із 4130 осіб 

загального офіцерського складу військову освіту здобули приблизно 44,4 % 

офіцерів (при 53,9 % відсутніх відомостей). З них, 32,7% отримали довоєнну, 

повну освіту, 10,8 % офіцерів отримали прискорену освіту, під час Першої 

світової війни, а 0,9 % закінчили своє навчання в роки Української революції. 

Також невеликий відсоток офіцерів – 1,7 %, отримали цивільну освіту.  

Беручи до уваги генеральну старшину армій УНР та Української 

Держави (50 осіб), 96 % з вибірки отримали військову спеціальність і лише 4 % 

офіцерів отримали цивільний фах.  

Початкову освіту майбутні офіцери отримували в кадетських корпусах 

(до 1882 р. – військові гімназії). Популярними серед них були: Орловський 

Бахтіна, Петровський Полтавський, Полоцький, Михайлівський Воронезький, 

Оренбурзький Неплюєвський, Володимирський Київський. До них приймали 

лише дітей офіцерів та дворян.  

Навчальний курс корпусів змінювався кілька разів. Для всіх корпусів, ще 

в 1836 р., ввели єдиний навчальний план і встановили загальний порядок 

організації. Всі предмети поділялися на три курси: підготовчий – 1 рік, 

загальний – 5 років і спеціальний – 3 роки. Окрім військових наук, викладалися 
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Закон Божий, російська мова та література, німецька та французька мови, 

математика, природничі науки, географія, політична історія: загальна – до 

Людовіка ХІV і російська – до Петра І, а також законознавство, малювання та 

креслення150. В 1873 р. розроблено навчальний план, згідно з яким 

збільшувався обсяг уже згаданих предметів: зокрема, загальну політичну 

історію викладали до утворення США, а російська – до поділів Польщі. Також 

введено нові предмети, такі як космографія та фізична географія. Від 1866 р. 

розподіл навчального часу був такий: навчання починали від 8:30 годин ранку і 

тривали до 3-ї години дня з годинною перервою для позакласних занять: 

гімнастики, співів та ін.151 

 Згідно з правилами, після іспиту виховательський комітет скеровував 

кожного випускника у той чи інший рід війська. Найкращих випускників 

скеровували у ґвардію, кращих випускали підпоручниками в армію або 

прапорщиками (хорунжими) артилерії та інженерних військ. Решту випускали 

прапорщиками (хорунжими) в армію, а найменш успішні – прапорщиками 

(хорунжими) в лінійні батальйони152.  

Кадетські корпуси були основним джерелом поповнення офіцерського 

корпусу особами з військовою освітою. Найчастіше українські офіцери 

закінчували Петровський Полтавський та Володимирський Київський каде-

тські корпуси. 

Щоб отримати спеціальну військову освіту, офіцери вступали до 

військових училищ (до початку ХХ ст. – юнкерські училища). До училищ 

приймали випускників кадетських корпусів, цивільних середніх та вищих 

навчальних закладів незалежно від станової приналежності. Термін навчання 

тривав два роки. Випуск проводився залежно від успішності по трьох розрядах. 

По 1 розряду курсанти (не менше 8 балів з військових предметів, не менше 6 з 

решти і не менше 9 з поведінки і знанню муштрової служби) випускалися 
                                                             

150 Волков С. Русский офицерский корпус... С. 73; Павловскій И. Историческій очеркъ Петровскаго 

Полтавскаго Кадетскаго Корпуса (1840–1890). Полтава: Типографія Губернскаго Правленія, 1890. С. 141.  
151 Павловскій И. Историческій очеркъ Петровскаго Полтавскаго Кадетскаго Корпуса (1840–1890). 

Полтава: Типографія Губернскаго Правленія, 1890. С. 142–143.   
152 Волков С. Русский офицерский корпус... С. 74.  
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підпоручниками, а кращих могли відрядити до ґвардійських частин. По 2-му 

розряду (не менше 7,5 і 8 балів відповідно) випускали прапорщиками 

(хорунжими), а по 3-му розряду (всі решта) скеровували в полки юнкерами на 

6 місяців, які після закінчення ставали офіцерами без іспиту153.  

За підрахунками із біограм, українські офіцери здебільшого закінчували 

Чугуївське військове училище (понад 100 осіб), серед яких були полковник 

П. Болбочан, отаман Н. Григор’єв, підполковник Ю. Капкан, генерал-хорунжі 

Є. Мишковський та К. Прісовський; Павлівське військове училище (понад 100 

осіб), серед випускників якого були відомі генерали М. Омелянович-Павленко, 

М. Крат, О. Осецький, В. Петрів. Також Одеське військове училище 

(приблизно 70 осіб) закінчували генерал-хорунжий М. Безручко, полковник 

О.  Жуко-вський, генерал-хорунжий М. Капустянський, генерал Я. Гандзюк;  

Крім військових училищ існували артилерійські училища, куди приймали 

дітей спадкових дворян віком 14–18 років. Навчання в них було трирічне. У 

молодший клас брали випускників військових гімназій або кадетських корпусів 

та 16-річних випускників цивільних навчальних закладів за іспитом. Старший 

клас (третій рік навчання) поділявся на два відділення: математичне, яке 

готувало до вступу в академію, та муштрове – для переведених із 

загальновійськових училищ і готувало до армії. Навчальний план 

артилерійських училищ передбачав вивчення Закону Божого, чужих мов, 

історії, військового законознавства, алгебри, аналітичної геометрії, механіки, 

фізики, хімії, артилерії, загальної тактики, тактики артилерії, артилерійського 

креслення, фортифікації та топографії154. Серед відомих артилерійських учи-

лищ Російської імперії, які закінчували українські офіцери, були Михайлівське 

артилерійське училище (140 осіб), зокрема генерали О. Алмазів, С. Дельвіґ, 

В. Сінклер, О. Рогоза та Костянтинівське артилерійське училище (понад 100 

осіб), у якому здобули фах генерали В. Кирей, І. Омелянович-Павленко, 

полковник О. Натієв).  

                                                             
153 Там само. С. 77. 
154 Волков С. Русский офицерский корпус... С. 88.  
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Вищу військову освіту офіцери могли здобувати у п’ятьох академіях 

Російської імперії: Миколаївській Генерального штабу, Михайлівській 

артилерійській, Миколаївській інженерній, Олександрівській військово-

юридичній та Інтендантській.  

Популярним і авторитетним вищим військовим закладом була 

Миколаївська академія Генерального штабу в Санкт-Петербурзі, яка в 1909 р. 

була перейменована на Імператорську Миколаївську військову академію. За 

підрахунками, понад 400 українських офіцерів закінчили цей заклад. Серед них 

були визначні військовики та командири періоду Української революції 1917–

1921 рр., М. Безручко, О. Греків, М. Капустянський, О. Удовиченко, В. Петрів, 

О. Рогоза, В. Сальський, О. Сливинський, Є. Мишковський, В. Змієнко та інші.  

Для прийому до академії Генерального штабу з екзаменів потрібно було 

мати середній бал 8, а головне, з жодного предмету не можна було мати менше 

6 балів. Інколи траплялося, що екзаменатори не завжди наважувалися ставити 

менше 6, щоб не перешкоджати вступу офіцера. Посилені вимоги були для 

переходу із молодшого класу в старший, і зі старшого в додатковий, а також і 

для випуску: середній бал був 9, такий самий бал потрібно було мати з 

російської мови155.  

Усі академічні предмети були розподілені на дві групи. Основу 

становила перша група – так звані «головні предмети», до яких належали: 

а) тактика і стратегія, як предмети, за якими готували офіцерів  Генерального 

штабу до найважливіших обов’язків їх бойової служби у війську, а також 

воєнна історія як необхідне доповнення до названих вище курсів; б) військова 

адміністрація і військова статистика, які повинні були готувати офіцерів до їх 

діяльності у штабах і військових управліннях; в) геодезія, топографія і 

картографія. Друга група – це допоміжні предмети, які доповнювали 

                                                             
155 Глиноецкій Н. Историческій очеркъ Николаевской Академіи Генеральнаго штаба. С.-Петербургъ: 

Типографія штаба войск ґвардіи и Петербурскаго военнаго округа, 1882. С. 299.  
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загальновійськову освіту офіцерів: артилерія, відомості з інженерної частини, 

політична історія, російська та чужі мови156.  

Незначну кількість в армії становили офіцери, які здобули освіту в 

цивільних закладах. Наприклад, Січові старшини, що були в армії УНР, 

здебільшого закінчували Львівський університет: полковники Р. Дашкевич, 

Є. Коновалець, Р. Сушко, підполковник А. Домарадський, сотники І. Андрух, 

М. Курах, В. Кучабський, І. Чмола. Офіцери були також випускниками 

ветеринарних інститутів в Казані, Варшаві, Харкові, медичних факультетів 

університетів Києва, Новоросійська та реальних училищ. 

У часи Центральної Ради під керівництвом С. Петлюри влітку 1917 р. 

розпочато організацію перших навчальних військових закладів для вишколу 

офіцерів Збройних сил Української Народної Республіки. У вересні того ж 

року Український Генеральний Військовий Комітет отримав дозвіл від 

Генерального Штабу на відкриття в Києві двох українських піших шкіл 

прапорщиків (хорунжих) і українських відділів у складі інженерної та 

артилерійської військових шкіл. Відтак 22 жовтня 1917 р., у час роботи 3-го 

Всеукраїнського військового з’їзду, Шкільний відділ УГВК урочисто відкрив 

Першу Українську школу прапорщиків для майбутніх старшин на базі 

українізованої 2-ї Київської школи прапорщиків. В українізації закладу 

особлива заслуга була  штабс-капітана Аверкія Гончаренка, який ще у серпні 

1917 р. у цій школі організував українське відділення. Усі охочі вступити до 

школи повинні були скласти іспит українською мовою157.  

У жовтні 1917 р. також завершено українізацію 5-ї Київської школи 

прапорщиків, що містилася в будинках Київської Духовної Академії і 

засновано 2-гу Київську школу прапорщиків. На початку листопада 1917 р.  

1-шу Українську школу прапорщиків перетворили на Першу військову пішу 

школу ім. гетьмана Б. Хмельницького. До неї зарахували юнаків, що 

                                                             
156 Там само. С. 248.  
157 Химиця Н. Українізація військових навчальних закладів та становлення національної військової 

освіти у 1917–1918 рр. Вісник Національного університету «Львівська Політехніка» Держава та армія. Львів, 

2008. № 634. С. 53–54.  
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переважно мали закінчену середню освіту або освіту не менше як 6 класів 

гімназії158. Також з царських військово–навчальних закладів оголосили себе 

українськими Чугуївське, Віленське в Полтаві, Одеські військове та 

артилерійське училища. Решта дев’ять шкіл прапорщиків у Києві, Одесі, 

Житомирі, а також Київські інженерне та артилерійське, 2-ге Київське 

військове і Єлисаветградське кавалерійське училища припинили своє 

існування. Лише на базі п’ятьох шкіл прапорщиків та чотирьох училищ було 

створено 1-шу та 2-гу Українські військові школи, щоб готувати хорунжих для 

війська Центральної Ради159. 

Школи за Центральної Ради керувалися «Інструкцією для учбово-

військових закладів УНР», а для юнаків існував спеціальний Юнацький статут 

із обов’язками та настановими до навчання160.  

Після того, як 3 березня 1918 р. уряд УНР повернувся до звільненого від 

більшовиків Києва, українізованих закладів військової освіти вже не вистачало 

і потрібно було створити нові. Так, за наказом військового міністра 

О. Жуковського, відкрито Інструкторську школу старшин. Курс навчання у 

школі тривав 4 місяці. В ній викладали військові дисципліни українською 

мовою та повний курс українознавства, що включав українську мову, 

граматику, історію, літературу. Також 14 березня 1918 р. було відкрито 

Інструкторську школу старшин, яку очолив генерал-майор О. Максимів. 

Школа складалась із чотирьох піших, кінної, кулеметної, інженерної 

навчальних сотень і гарматної батареї. Навчання і вишкіл в Інструкторській 

школі старшин проводили впродовж двох місяців161.  

За гетьмана Павла Скоропадського кадровим наповненням війська і 

вишколом майбутніх офіцерів займалась Головна Шкілька Управа. Цій Управі 

були підпорядковані всі військові школи, училища та кадетські корпуси. В 

                                                             
158 Там само. С. 54.  
159 Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921). Книга ІІ. Київ: 

Темпора, 2011. С. 164. 
160 ЦДІА України у Львові. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 43. Арк. 5–8.  
161 Левченко С. Інструкторська школа старшин. За державність. Матеріяли до історії війська 

українського. Каліш, 1933.Збірник 8. С. 122–123.  
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структурі Управи діяли відділи, які керували піхотними, кінними, гарматними 

та іншими школами. Нові військові школи відкривала спеціальна комісія при 

Головній Шкільній Управі, яку очолював генерал М. Юнаків. Зусиллями 

М. Юнакова та інших фахових офіцерів були відкриті десять юнацьких шкіл162. 

Так були відкриті піші юнацькі школи в Києві (1-шу Київську очолював 

генерал Й. Богданович, а 2-гу Київську – генерал О. Максимів), Полтаві, 

Чугуєві, Одесі. А також новими були Київська юнацька гарматна школа 

(начальник – Д. Промтов), Одеська юнацька гарматна школа (начальник – 

А. Нілус), Старшинська артилерійська школа в Дарниці (начальник – 

О. Попов). Окрім того за Гетьманату відновили свою роботу колишні царські 

кадетські корпуси в Києві, Полтаві, Одесі, Сумах і Миколаєві163.  

Для вдосконалення кваліфікації офіцерського викладацького складу діяла 

Інструкторська школа старшин, заснована ще за Центральної Ради. Усього за 

1918 р. школа випустила 1667 офіцерів протягом трьох випусків. Перший 

випуск офіцерів, набраних ще за УНР, відбувся у травні 1918 р. у кількості 763 

осіб. Уже в серпні 1918 р. школа здійснила другий випуск 283 офіцерів, які 

були призначені на різні командирські посади. Третій випуск складався із 621 

офіцера і відбувся 5 жовтня 1918 р164. 

У червні 1918 р. розпочато організацію Державної військової академії, 

яка мала давати вищу освіту офіцерам. Її начальником став генерал М. Юнаків. 

На навчання були зараховані здебільшого полковники, які закінчили в роки 

Першої світової війни прискорений курс академії: Михайло Добровольський, 

Віктор Зеленецький, Олександр Кузьмінський, Василь Чабанівський, 

Олександр Шайбле165. 

                                                             
162 Ткачук П. Сухопутні війська Збройних Сил України доби революції 1917–1921 рр. Львів: ЛІСВ, 2009. 

С. 78. 
163 Ткачук П. Сухопутні війська Збройних Сил України доби революції 1917–1921 рр. Львів: ЛІСВ, 2009. 

С. 53. 
164 Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917—1921). Книга ІІ. 

Київ: Темпора, 2011.  С. 104–105. 
165 Барановська Н.М. Підвалини військової політики гетьмана Павла Скоропадського. Вісник 

Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. 2014. № 784. С. 93; Ткачук П. 

Сухопутні війська Збройних Сил України доби революції 1917—1921 рр. Львів: ЛІСВ, 2009. С. 80. 
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Задля подальшого розвитку військової освіти в добу Директорії УНР 

окремими законодавчими актами визначено статус військових шкіл, порядок 

прийняття юнаків на навчання і комплектування навчальних закладів особовим 

складом. Зокрема, для вступу до військового навчального закладу абітурієнт 

повинен був мати громадянство УНР, закінчену початкову освіту, відповідний 

стан здоров’я та мати вік від 20 до 30 років. Юнаки військових шкіл 

отримували розмір фінансового і матеріального забезпечення на рівні з 

рядовиками армії УНР. Відповідний рівень повинні були мати вишкільники. 

Для цього у грудні 1918 р. було розпочато термінову підготовку офіцерів 

протягом шести тижнів166.  

На січень 1919 р. Військове міністерство УНР мало у наявності шість 

військових шкіл: Київська, Полтавська, Чугуївська та Житомирська піші, 

Київська гарматна, Київська інженерна та Єлисаветградська кінна школи167. 

Окрім того за Директорії УНР продовжила існувати Інструкторська школа 

старшин у складі 250 офіцерів, начальниками якої узимку 1918–1919 рр. були 

значковий В. Євтимович, військовий старшина Кліопа та підполковник 

Самисін. Навесні 1919 р. школа перебувала на позиціях біля Проскурова, а 

згодом особовий склад перевели до Луцька, де 16 травня 1919 р. він потрапив у 

польський полон168. 

Улітку 1920 р. Генеральний штаб Дієвої армії УНР реорганізував систему 

вишколу офіцерських кадрів для війська. Впроваджено кадетські школи, а 

також Юнацькі спільні школи сухопутних військ: піхоти, кінноти, артилерії. 

Водночас вищим щаблем навчання кадрів стали Старшинські школи і курси 

вдосконалення командирів169.  

                                                             
166 Грабовська Г.М. Правові аспекти розвитку освіти Директорії УНР. Юридичний вісник. Повітряне і 

космічне право: наукові праці Національного авіаційного університету / Калюжний Р. А., ред. Київ: НАУ–

друк, 2011. № 2. С. 17. 
167 Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917—1921). Книга ІІ. 

Київ: Темпора, 2011. С. 178. 
168 Там само. С. 106. 
169 Ткачук П. Сухопутні війська Збройних Сил України доби революції 1917—1921 рр. Львів: ЛІСВ, 

2009. С. 85. 
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Офіцери в Українській Галицькій Армії з’явилися двома шляхами: вони, 

будучи кадровими офіцерами цісарсько-королівських Збройних Сил Австро-

Угорської монархії  (Kaiserliche und königliche Armee), вступили до нового 

українського війська після розпаду Австро-Угорщини або були прийняті на 

військову службу після закінчення старшинських шкіл в ЗУНР. 

Проблему для молодої Західно-Української держави та армії створювали 

брак фахових військовиків: кадрових офіцерів австро-угорської армії було не 

багато і не вистачало керівників для військових частин, бригад, корпусів. 

Військова освіта не мала популярності серед галицького українського люду, 

оскільки це означало відірвати молодого юнака від оселі, родини, села, а окрім 

того керувати частинами на фронтах Першої світової війни у Центральній 

Європі. 

Генерал-четар УГА М. Тарнавський вважав за найбільший арґумент 

небажання юнака йти на військову службу в приватному сімейному аспекті: 

«…він не зможе вженитися з українкою тому, що військова влада, як вимогу до 

женячки, ставляла подружню кавцію, що її мусіла суджена внести у 

подружжа»170. Ця сума мала бути не нижчою за квоту у 600 корон, і була 

досить значною при «вбогости нашого загалу»171. Отаман УГА С. Шухевич 

страх українців перед військом пояснював тривалістю служби, коли  людина 

йшла на службу молодим хлопцем, а поверталася дорослим чоловіком, а також 

через дещо негативний образ офіцера в українському середовищі, оскільки 

«кружляли страшні поголоски, що вони запиваються, грають у карти, жиють на 

віру з різними невістами підозрілої кондуїти…»172. Польський історик Ян 

Ридель пояснює недостатнє представництво, зокрема України і Польщі в 

австрійській армії, тим, що стан здоров’я українських і польських військовиків, 

                                                             
170 Тарнавський М. Спогади .Львів, 1992. С. 8.  
171 Там само.  
172 Шухевич С. Моє життя. Спогади . Лондон: Видання Української видавничої спілки, 1991. С. 179–180. 
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призовників був найгірший серед національних контингентів в Австро–

Угорщині.173 

Через те загальний офіцерський склад УГА мав здебільшого цивільний 

фах: військовики закінчували університети та гімназії. Певну прогалину у 

військовій фаховості галицьких офіцерів вдалось заповнити службою у лавах 

УГА офіцерів інших національностей: австрійці, галицькі німці, угорці, чехи та 

інші. 

Результати просопографічного аналізу (при 46,7 % відсутніх даних), 

показали такий результат: із 362 галицьких офіцерів, 33,1 % отримали цивільну 

освіту, а 20,2 % – військову. З останніх, 12,7 % мали повну освіту, 6,9 % – 

прискорену, а 0,6 % – здобуту в час революційних подій. 

Проаналізована вибірка генеральної та полкової старшини УГА (40 осіб) 

показала, що 72,5 % отримали військову освіту, а 27, 5 % – цивільну.  

Унаслідок великої реформи військової освіти, яку провів полковник 

Адольф фон Вурмб у 1874 р., фаховий військовий вишкіл офіцери могли 

пройти у трьох типах закладів Австро-Угорської імперії: академіях, кадетських 

школах та офіцерських військових школах. Вибір навчального закладу залежав 

від матеріальних можливостей батьків, оскільки станом на 1914 р. рік навчання 

в академії коштував 1,600 корон. Річне навчання в кадетській школі коштувало 

24 корони, якщо кадет був сином офіцера, 160 корон – синові військового 

чиновника, а 300 корон – простому громадянинові174.  

Насамперед регулярну армію Австро-Угорщини поповнювали офіцери із 

11 кадетських шкіл, по одній були кавалерійські та артилерійські школи175. У 

кадетських школах, зокрема, здобули освіту визначні генерали Української 

Галицької Армії: А. Вольф. А. Кравс, В. Курманович, Г. Стефанів, М.  Тарна-

                                                             
173 Rydel J. Die k. u. k. Armee und die Gesellschaft Galiziens. La Galicie au temps des Habsbourg (1772–

1918): Histoire, société, cultures en contact / Dirigé par Jacques Le Rider et Heinz Raschel. Tours: Presses 

universitaires François–Rabelais, 2010. S. 221. 
174 Offelli Siro. Le armi e gli equipaggiamenti dell’ esercito austro-ungarico dal 1914 al 1918: Uniformi – 

distintivi – buffetterie. Volume primo / Gino Rossato editore. Valdagno, 2001. Р. 10; Deák István. The education of 

Habsburg Army Officers, 1848–1918. War and Society in East Central Europe. Vol. XXIV. The East Central 

European Officer Corps 1740–1920s: social origins, selection, education, and training / Edited by Béla K. Király, 
Walter Scott Dillard. 1988: Columbia University Press. P. 75. 

175 Offelli Siro. Le armi e gli equipaggiamenti dell’ esercito austro-ungarico dal 1914 al 1918... Р. 11. 
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вський, Г. Ціріц. Також до професійно-технічної освіти належали вищі артиле-

рійські, інженерні курси, а також піхотні, кіннотні і стажерні курси для 

кандидатів в штабні офіцери176. 

Вищу освіту в 1850–1860-х рр. майбутні військовики могли отримати у  

трьох академіях Австро-Угорщини: у Нойштадській академії, Інженерній 

академії у Клостербрюці і в Артилерійській академії в Оломоуці. На 1900 р. в 

Австро-Угорській імперії налічувалось вже п’ять вищих навчальних закладів. 

У трьох із них готували фахівців до регулярної армії і флоту: Військова 

академія у Вінер-Нойштадті, Військова технічна академія у Відні, а пізніше у 

Модлінзі та Військова морська академія у Фіуме. Окрім того офіцерів до 

австрійського ландверу готувала Імператорсько-королівська військова академія 

Франца-Йосифа І, а до угорського гонведу – Королівська військова академія 

«Людовіка»177.  

Терезіянська військова академія у Вінер-Нойштадті (Theresianische 

Militärakademie), яку засновала Марія Терезія в 1752 р., була найпрестижнішим 

вищим навчальним військовим закладом в Австро-Угорській монархії. 

Академія поповнювала армію найкраще освіченими піхотинцями, єгерями та 

офіцерами кінноти. Її випускниками зокрема були А. Вольф, Й. Вітошинський-

Доброволя, А. Кравс, М.  Маринович. 

Навчання в академіях тривало три роки, до них приймали випускників 

вищих військових шкіл, а також і випускників цивільних вищих навчальних 

закладів віком 17 р. після того, як складуть випускний екзамен – «матуру».  

Навчання майбутніх офіцерів відбувалася під суворими наглядом і 

дисципліною. Кадети мали величезне навантаження у 35–36 годин класових 

занять щотижня. В цілому вони вивчали більше 60 предметів, серед яких 

                                                             
176 Oršolić Tado. O časničkoj izobrazbi, plaći i časničkom kadru u austrougarskoj vojsci s naglaskom na 

Dalmaciju. Radovi zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Sv. 48. Zargeb; Zadar, 2006. S. 558. 
177 Offelli Siro. Le armi e gli equipaggiamenti dell’ esercito austro-ungarico dal 1914 al 1918... – Р. 10. 
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математика, геометрія, німецька, французька мови, географія, історія, 

військова історія, природнича історія, фехтування, гімнастика, музика та ін.178.  

У 1849 р. директорат академії було скасовано і її підпорядкували 

Воєнному міністерству у Відні. Дослідниця Ґертруда Буттлар-Ельберберґ 

зазначила, що нова програма «стала більш спартанською, оскільки її було 

визнано доцільною для вишколу офіцерів».179 Ранковий підйом кадетів 

починався о 5–6 годині і від цього моменту вони перебували під контролем. 

Навіть до вбиральні вони маршували під наглядом «класу сержантів» 

(Klassenfeldwebel або Inspectionsorgan). Потім кадети мали сніданок і заняття у 

класах. Далі за розпорядком у них був обід, прогулянка в академічному парку і 

вечеря180.  

Кадети в академіях були родом з різних частин монархії Габсбурґів. 

Зокрема, на 1912–1913 рр. за релігійним поділом 87 % студентів Терезіянської 

військової академії були римо-католики, 0,9 % належали до греко-католиків, 

4,6 % – до православних, 5,3 % були євангелісти-лютерани авгсбурзької 

конфесії, 1,1 % – євангелісти гельветської конфесії, 0,7 % студентів були 

юдейської віри, а 0,5 % – конфуціянської181. Вони виділялися між собою 

мовою, родинним, етнічним походженням і тому перебували у світлі своїх 

національних стереотипів. Мовою навчання й комунікації і в академії, і в 

інших військових школах була німецька. В перших роках кадетам було 

заборонено спілкуватися рідною мовою, і вони були змушені вивчати свою 

мову пізніше під час мовних курсів182. Отаман УГА С. Шухевич щодо цього 

                                                             
178 Deák István. The education of Habsburg Army Officers, 1848–1918. War and Society in East Central 

Europe. Vol. XXIV. The East Central European Officer Corps 1740–1920s: social origins, selection, education, and 

training / Edited by Béla K. Király, Walter Scott Dillard. 1988: Columbia University Press. P. 74–75. 
179 Buttlar–Elberberg Gertrud. The Tharesian Military Academy in Wiener Neustadt. War and Society in East 

Central Europe. Vol. XXIV. The East Central European Officer Corps 1740–1920s: social origins, selection, 

education, and training / Edited by Béla K. Király, Walter Scott Dillard.1988: Columbia University Press. P. 101. 
180 Deák István. The education of Habsburg Army Officers, 1848–1918. War and Society in East Central 

Europe. Vol. XXIV. The East Central European Officer Corps 1740–1920s: social origins, selection, education, and 

training / Edited by Béla K. Király, Walter Scott Dillard. 1988: Columbia University Press. P. 75. 
181 Ibid. P. 93. 
182 Ibid. P. 79. 
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влучно зазначив, що з війська повертався «дозрілий мужчина т. зв. «знімчений 

Юрко»183. 

Після навчання випускники академій, якщо бажали потрапити в корпус 

Генерального штабу, мали не менше ніж чотири роки прослужити у війську, а 

потім прослухати курс в офіцерській школі у Відні. Якщо ж офіцери хотіли 

продовжити службу в артилерійському або інженерному штабах, повинні були 

три роки прослужити у відповідному роді військ і прослухати вищий 

артилерійський або вищий інженерний курс184.  

Уже в часи Західно-Української Народної Республіки і розбудови 

Галицької Армії для вишколу офіцерів і підофіцерів для власного війська були 

утворені старшинські школи. Ці школи організували Окружні Військові 

Команди за розпорядженням Державного Секретаріату Військових Справ на 

зразок колишніх старшинських шкіл австро-угорської армії з трьохмісячним 

теоретичним і практичним навчанням185.  

У добу ЗУНР діяли сім Старшинських шкіл, які були відкриті в січні 

1919 р. Перші три школи піхоти розташувались в Коломиї, Золочеві і Самборі, 

одна школа артилерії в Станиславові, і одна школа полку зв’язку. Вони 

підпорядковувались Державному Секретаріатові Військових Справ, а після 

переходу р. Збруч, в Українській Народній Республіці, школи підпорядкували 

Армійському вишколові186. 

У школах були чималі організаційні проблеми, насамперед нестача 

викладацьких кадрів і навчальної літератури. Викладачі користувались 

німецькими підручниками, перекладеними українською мовою. Попри це, 

ДСВС намагався комплектувати школи найкращими офіцерами, військовими 

фахівцями, які впроваджували національну військову термінологію187. 

                                                             
183 Шухевич С. Моє життя. Спогади. Лондон: Видання Української видавничої спілки, 1991. С. 179–180 
184 Offelli Siro. Le armi e gli equipaggiamenti dell’ esercito austro-ungarico dal 1914 al 1918... Р. 11.  
185 Тулюк-Кульчицький С. Старшинські школи Г.А. Українська Галицька Армія: матеріали до історії.  

Вінніпеґ, 1968. Т. 4. С. 252. 
186 Старшинські Школи УГА. Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ–II). Париж–Нью-

Йорк, 1976. Т. 8. С. 3035. 
187 Кривизюк Л. П. Військовий вишкіл у Галицькій армі. Вісник Національного університету «Львівська 

політехніка»: Держава та армія. № 408. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2000. С. 193. 
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Вимогою для прийняття до Старшинської школи була гімназійна освіта. Усі 

виховники шкіл поділялись на кілька чет із своїм командантом-вишкільником. 

У навчальній програмі превалювали насамперед предмети військового знання, 

а саме зброєзнавство (організація і суть зброї), тактика стрільби, польове 

укріплення, картографія, а також економіка, адміністративна і початкова 

санітарна справа188. 

Для майбутніх військовиків був розроблений такий розпорядок дня: о 6 

годині ранку підйом, півгодини гімнастики перед сніданком о 7 годині, від 8 до 

12 години відбувались щоденна муштра і польові вправи, о 12 годині вихованці 

мали обід, а далі від 2 до 6 години вечора проводилось теоретичне навчання: по 

дві години було на військові предмети і по одній годині – на викладання інших 

предметів189. Також у школах читали лекції з історії України, краєзнавства, 

військового права, а кожного тижня відбувався перегляд вигляду курсантів, 

одностроїв та зброї190.  

Старшинська школа артилерії на чолі з командантом отаманом С. Лещієм 

була утворена в грудні 1918 р. в Станиславові на базі колишнього 

австрійського 99-го полку польової артилерії. У школі майбутні артилеристи 

вивчали технічну характеристику гармат, різні види стрільби, картографію та 

краєзнавство191.  

До травня 1919 р. ці школи піхоти випустили 260 підхорунжих, школа 

артилерії – 42 підхорунжих, а школа зв’язку – 50 підхорунжих. Вже на 

Наддніпрянській Україні в червні 1919 р. організовано Старшинську школу 

УГА в Гуті Чугорській, командантом якої був сотник О. Драґан. Ця школа 

підготувала для війська в жовтні 1919 р. 63 підхорунжих. В той же час  

Старшинську школу артилерії на чолі з отаманом С. Лещієм в липні того ж 

                                                             
188 Тулюк-Кульчицький С. Старшинські школи Г.А…. С. 253. 
189 Там само. 
190 Кривизюк Л. П. Військовий вишкіл у Галицькій армії. Вісник Національного університету «Львівська 
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року перенесено за р. Збруч в с. Безносківці на Поділлі. Ця школа випустила 25 

підхорунжих192.  

 

2.3. Життєві долі 

Наприкінці Української революції 1917–1921 рр. долі офіцерів 

українських армій склалися доволі по-різному. Вони загинули ще в роки 

революційних подій чи внаслідок бойових дій, чи від хвороб; переходили до 

ворожих армій; залишались в радянській Україні і ставали жертвами терору й 

репресій; еміґрували на захід, продовжуючи свою діяльність.  

За результатами проведеного просопографічного аналізу по арміях УНР і 

Української Держави, із 4130 осіб: 2,9 % офіцерів загинуло в бою з 

більшовиками, білоґвардійцями або від хвороб; 19,4 % перейшли до ворожих 

білоґвардійських чи більшовицької армій; 49,3 % військовиків протягом 1920-х 

років перебували на особливому обліку органів ЧК/ДПУ внаслідок полону або 

після повернення з еміґрації і є велика ймовірність, що вони стали жертвами 

тоталітарного режиму; приблизно 3 % офіцерів, як встановлено, були 

репресовані в СРСР: їх розстріляли або засудили до різних термінів ув’язнення; 

також 12,5 % офіцерів еміґрували до країн Європи та Америки. На 13,4 % 

військових дані були відсутні.  

При цьому аналіз генеральної старшини армій УНР і УД (50 осіб) 

показав, що 8 % офіцерів загинули в роки Української революції 1917–1921 

років, 26 % – перейшли до ворожих армій, 14 % – були репресовані радянським 

режимом, і 52 % – еміґрували за кордон.  

Стосовно загального офіцерського складу УГА (326 особи) отримали 

дані, що 3,3% офіцерів загинули в період революційних подій, 2,8 % – 

перейшли до ворога, 44,5 % – перебували на особливому обліку органів 

                                                             
192 Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ–II). Париж; Нью–Йорк, 1976. Т. 8. С. 3035; 

Тулюк-Кульчицький С. Старшинські школи Г.А….С. 270. 



56 
 

56 
 

ЧК/ДПУ після полону або рееміґрації, 9,1 % – впали жертвами радянських 

репресій, 39,5 % – подалися на еміґрацію, і на 0,8 % офіцерів – дані відсутні. 

Беручи до уваги генеральну і полкову старшину УГА (40 осіб) 

просопографічний аналіз показав: 7,5 % офіцерів – загинули в роки 

Української революції 1917–1921 рр., 7,5 % – перейшли до ворожих армій, 

35 % – репресовані в СРСР, а 50 % – еміґрували за кордон. 

Серед таких постатей, хто загинув, були генеральний бунчужний армії 

Української Держави О. Рогоза, начальник штабу 1-го Українського корпусу 

військ Центральної Ради Яків Сафронів та отаман бригади армії УНР 

Я. Гандзюк були вбиті за відмову перейти на бік більшовиків, а сотник Дієвої 

армії УНР Борис Отмарштайн застрелився при переході 1-го Лубенського 

полку на бік білих. Хорунжого армії УНР О. Сальського розстріляли в 1921 р. 

під Базаром, а полковник армії УНР П.  Болбочан став жертвою політичної 

конфронтації у верхівці УНР. 

Клали своє життя за державність і галицькі воєначальники: отамана  

А. Ляєра вбили поляки у полоні, генерал-хорунжий Є. Мишковський помер в 

1920 р. після бойового поранення під Чорториєю, сотник А. Степанів загинув у 

1919 р. в бою під Жидачевим. Крім куль, втрати серед офіцерів були через 

численні хвороби і епідемії. Так, начальник дивізії Дієвої армії УНР Олександр 

Григор’єв помер від сухот, галицькі військовики  К.Слюсарчук, Ф. Шепарович, 

М. Федюшка (Євшан) померли від епідемії тифу.  

Примітно, що значна кількість офіцерів з армій УД/УНР і менше з УГА 

перейшли до ворога: більшовиків чи білоґвардійців. Це відбулося внаслідок 

агітаційного впливу або через розчарування в неспроможності української 

влади побудувати власну державу. З армії Української Держави перейшла 

велика кількість офіцерів, особливо зі старої царської армії, саме офіцерів-

росіян, які не підтримали антигетьманське повстання, відновлення УНР і 

поділяли монархічні та консервативні погляди. Серед тих, хто перейшов до 

Червоної армії, зокрема, були командир полку Дієвої армії УНР С. Байло, ота-
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ман О. Волох, генерал-хорунжі армії УНР В. Галкін, Є. Гамченко, генерал-

хорунжі армії Української Держави М. Іванів, О. Лігнау та інші.  

Однак цих офіцерів чекала трагічна доля, адже їх взяли на особливий 

облік радянські органи ВЧК-ОДПУ-НКВС, згодом вони були заарештовані, 

проходили по різних справах та репресовані. Вони фігурували у слідчих 

матеріалах,  на військовиків було заведено кримінальні або агентурні справи, 

наприклад «Петлюровцы», «Галичане», «Гайдамаки», «Реставраторы» та інші. 

Ці матеріали подають чіткі статистичні відомості та широку картину репресій 

радянського тоталітарного режиму. 

Варто відзначити, що кримінальні справи ОДПУ-НКВС СРСР 1930-х рр. 

містили всуціль сфальсифіковані звинувачення проти заарештованих. Слідчі 

ОДПУ-НКВС отримували свідчення в результаті фізичних тортур або 

психологічного тиску на затриманих. Показовим прикладом є доля сотника 

армії УНР Григорія Щербанюка, який унаслідок тортур під час допитів 

слідчим, молодшим лейтенантом НКДБ Дорофєєвим, помер 12 січня 1946 р. у 

рівненській в’язниці193. Примітними є матеріали слідства на учасника групи 

Н. Махна Григорія Кіся. У перших питаннях протоколу допиту він відкидав 

контрреволюційну роботу, а вже після вчинення тиску відповів, що «не 

бажаючи далі чинити опір, я хочу розповісти органам радянської влади про 

мою контрреволюційну, повстанську діяльність»194. 

Спершу для формування і якісної організації Червоної армії більшовикам 

необхідний був досвід кадрових офіцерів. Але, зіткнувшись з радянською 

реальністю, офіцери були незадоволені існуючим становищем: «втрата 

привілеїв, службового становища, і пов’язаної з ним «загальнодержавної» 

поваги…озлобили нас і змусили ставитись до влади рад ворожо», – свідчив на 

допиті генерал В. Сергєєв195. Подібно генерал С. Івановський повідомив під 

слідством, що «колишні офіцери…в армії займали незавидне становище, їх 

                                                             
193 Архів Управління СБУ в Рівненській обл. Спр. 5408. Арк. 65. 
194 Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ). Ф. 16. Оп. 1. Спр. 223. Арк. 

32. 
195 ГДА СБУ. Ф. 6. Оп. 1. Спр. 67093. Т. 22. Арк. 2. 
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обходили по службі, знімали з відповідних постів, не просували… по службі, 

перевагу отримували партійні над безпартійними…»196. 

Низькою була довіра до колишніх царських офіцерів, генштабістів і  з 

боку радянського керівництва. Вже від 1920-х років офіцери потрапили під 

особливий контроль органів державної безпеки СРСР/УРСР. Події навколо них 

отримали новий розвиток від 1925 р., коли заступник начальника Особливого 

відділу ОДПУ СРСР Р. Піляр на ІІ Всесоюзному з’їзді особливих відділів 

24 січня 1925 р., чітко вказав на антирадянські настрої серед офіцерства та 

виокремлення груп офіцерів старої армії: «Консолідація контрреволюційних 

білогвардійських сил в армії йшла і йде по лінії об'єднання в угруповання 

антирадянськи налаштованої частини командного складу з колишніх офіцерів, 

частини воєнних спеців»197. 

Після гучних справ «Спілки визволення України», «Українського 

національного центру», «Промпартії» радянське керівництво взялося і за 

офіцерів царської, білих, українських армій. ОДПУ СРСР, розглянувши низку 

матеріалів і повідомлень від ДПУ УСРР, надало справі міжнародно-

шпигунського забарвлення. Представництвам ОДПУ була надіслана 

«орієнтіровка» від 5 грудня 1930 р. з повідомленням про те, що ДПУ УСРР 

викрило і ліквідує «велику всеукраїнську організацію», яка була створена з 

метою «всеукраїнського збройного повстання» для забезпечення іноземної 

інтервенції198. Так розпочалася сфабрикована справа «Весна», яка охопила не 

лише радянську Україну, а й Росію, Білорусь і стала першою масштабною 

чисткою в армії.  

Репресії щодо військових відбувалися протягом 1931 р. по всіх обласних 

центрах УСРР. Зокрема, вже станом на 7 червня 1931 р. рішенням Судової 

трійки при колегії ДПУ УСРР засуджено 1709 осіб. З них, офіцерів колишніх 

українських армій було 39: 25 осіб отримали «вищу міру соціального 
                                                             

196 Там само. С. 31. 
197 З доповіді заступника начальника Особливого відділу ОДПУ Р.О. Піляра на ІІ Всесоюзному з’їзді 

особливих відділів 24 січня 1925 р. З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВС–КДБ. № 1. К.: «Софія», 2002. С. 103. 
198 Кокін С. Голодомор у контексті репресивної політики більшовицького режиму стосовно України. 

Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Вип. 18. К., 2008. С. 429. 
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захисту» – розстріл, а 14 – різні терміни концтаборів199. У червні 1931 р. 

засуджено ще 8 українських офіцерів, з яких 4 – до розстрілу200. За загальними 

результатами, за справою «Весна» тільки в Україні репресували 2539 осіб201. 

Зокрема, серед репресованих офіцерів армій УНР та Гетьманату були генерал-

хорунжі Володимир Галкін, Євген Гамченко, Олександр Ліґнау, Олександр 

Рябінін, начальник штабу дивізії ДА УНР Микола Самойлов, начальник групи 

ДА УНР Володимир Желіховський, отаман Східної групи ДА УНР Михайло 

Лебедів, підполковники Олександр Ващенко-Захарченко, Сергій Добро-

вольський та низка інших. 

Від листопада 1932 р. до лютого 1933 р. тривали операції з ліквідації 

контрреволюційних угруповань на селі (офіцер Коваленко, офіцер  

В. Смірнов), «петлюрівських агентів» армії УНР зі звинуваченням у зв’язках із 

закордонним центром УНР (сотник Олексій Кметь-Кметик)202, повстанських, 

шовіністичних та інших організацій.   

Наприклад, на 1 лютого 1933 р. ДПУ УСРР повідомляло генеральному 

секретареві ЦК КП(б)У С. Косіорові, що «викрито і ліквідовано 34 контр-

революційних повстанських організацій» загальною чисельністю 604 осіб, з 

яких 27 було українських офіцерів203. За зведеними даними за ці місяці 

органами заарештовано 37 тисяч 797 осіб. Із цієї кількості репресували 992 

гетьманських та петлюрівських офіцерів і військових204. 

Від липня 1933 р. органи ДПУ УСРР розпочали масштабну ліквідацію 

«Української військової організації», кістяк репресованих якої становили 

офіцери Української Галицької Армії. Їх звинуватили у прихильності до 

відновлення УНР, у зв’язках із Закордонним центром УНР, з А. Лівицьким,  

В. Винниченком, М. Поршем. За справою «УВО» засуджено, ув’язнено 

87 офіцерів УГА та політичних діячів ЗУНР. Уже в 1937–1938 рр. вони були 

                                                             
199 ГДА СБУ. Ф. 6. Оп. 1. Спр. 67093. Т. 10. Арк. 2.  
200 ГДА СБУ. Ф. 6. Оп. 1. Спр. 67093. Т. 1–в. Арк. 5. 
201 Там само. Арк. 9. 
202 ГДА СБУ. Ф. 16. Оп. 1. Спр. 5. 
203 ГДА СБУ. Ф. 16. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 5. 
204 Там само. Спр. 12. Арк. 14. 
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розстріляні в урочищі Сандормох, у Верхньоуральську або в інших таборах 

СРСР. Це, зокрема, поручник УГА, секретар В. Винниченка О. Бадан-

Яворенко, отаман О. Букшований, віце-президент ЗУНР С. Вітик, заступник 

начштабу бригади УГА В. Онишкевич, офіцер УГА М. Чехович, сотник УГА 

Ізраїль Альшиллер, письменник, підхорунжий УСС Мирослав Ірчан (Баб’юк) 

та інші205. Примітно, що навіть в ув’язненні галичани чинили спротив 

радянському режиму. Зокрема, в табірних характеристиках відзначено, що 

С.  Вітик «вороже настроєний до НКВС й наглядскладу тюрми, порушував 

правила в'язничного режиму», через що наглядачі позбавляли його харчування, 

прогулянок, били і це у віці 60 років206; старшина М. Ящун «в таборі не 

працює. Налаштований к/р, критикує політику партії та уряду Радвлади –  

висловлює свій яскраво ворожий настрій»207. М. Ірчан теж не бажав 

вписуватись в рамки табірного режиму: «…як Курбас, так і Ірчан-Баб'юк, 

виявили повну відсутність розуміння табірних інтересів і задумів в 

постановках, які могли б викликати інтерес у табірній масі або могли б 

служити агітаційним моментом…»208.  

Від липня 1937 р. репресії в СРСР, набрали масового характеру. 

Керуючись наказами наркома НКВС СРСР М. Єжова та Політбюро, 

«оперативні трійки» в областях України розпочали масові чистки 

«антирадянського елементу», до переліку якого долучили  і колишніх 

військовиків. Зокрема, лише за час 26 березня – 10 травні 1938 р. трійка НКВС 

по Вінницькій області засудила 386 офіцерів армії УНР209. Уже на 11 травня 

1938 р. начальник управління НКВС УРСР по Вінницькій області Корабльов 

повідомляв наркому внутрішніх справ УРСР Успенському, що «Командних 

кадрів по лінії української контрреволюції, які підлягають арешту, на 11-е 

                                                             
205 Там само. Спр. 6. Арк. 203–262. 
206 Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у таборах СРСР, 1930–ті рр.: людські біографії у контексті 

«перековки». З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВС–КДБ. К, 2004. № 1/2 (22/23). С. 277. 
207 Там само. С. 257. 
208 Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у таборах СРСР, 1930–ті рр.: людські біографії у контексті 

«перековки». З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВС–КДБ. К, 2004. № 1/2 (22/23). С. 261. 
209 Лошицький О. Лабораторія. Нові документи й свідчення про масові репресії 1937–1938 років на 

Вінниччин. 3 apxiвів ВУЧК–ГПУ–НКВС–КДБ. К, 1998. № 1/2 (7/8). С. 194–197. 
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травня на обліку немає...рядових петлюрівців і колишніх політбандитів на 

обліку в області є близько 2000 чоловік»210. 

У жовтні 1937 р. начальник НКВС УРСР І. Леплевський доповідав 

секретареві ЦК КП(б)У С. Косіорові про арешти учасників націоналістичних 

організацій, з яких 972 були петлюрівськими військовими211. В листопаді 

1937 р. в доповіді про ліквідацію в Полтавській, Харківській, Дніпро-

петровській областей «контрреволюційної повстанської організації» 

начальникові НКВС УРСР Леплевському повідомлялося про арешт 79 осіб, 

серед яких дев’ятеро були офіцерами армії УНР та УГА, зокрема Г. Дранчук, 

Дем’яновський, Скринник, Дубинка, Панкратьєв212.  

Одночасно, в часи «Єжовщини» проводились арешти галицьких офіцерів 

по різних районах та реґіонах УРСР. Так, в липні 1937 р. УНКВС по Київській 

області повідомило НКВС УРСР про викриття і ліквідацію т. зв. «Українсько-

галицької організації «Січовики» на чолі з колишнім офіцером галицької армії 

Думою на Уманщині213. По цій справі заарештували 14 галицьких військовиків. 

Подібно за справами «Січовики» і «Руїна» у Харкові затримано 20 галицьких 

офіцерів, які повернулись з еміґрації і були звинувачені у зв’язках з 

Є. Коновальцем. З них 17 розстріляли, а трьох засудили до 10 років 

ув’язнення214.   

Досить значна кількість офіцерів УГА проходила по «Польській 

організації військовій». Станом на серпень 1937 р. у зв’язку з польською 

операцією в Україні заарештовано 3283 осіб, з яких 256 були галичанами215. У 

вересні 1937 р. по польській лінії в Київській області репресували 34 галицьких 

офіцерів216. А вже в грудні 1937 р. по операції «Польської організації 

військової» наркомові внутрішніх справ СРСР М. Єжову доповідали про нові 

                                                             
210 Там само. 
211 ГДА СБУ.Ф. 16. Оп. 1. Спр. 140. Арк. 425. 
212 ГДА СБУ. Ф. 16. Оп. 1. Спр. 186. Арк. 113. 
213 ГДА СБУ. Ф. 16. Оп. 1. Спр. 88. Арк. 198. 
214 Там само. Спр. 102. Арк. 290–291. 
215 Там само. Спр. 88. Арк. 293. 
216 Там само. Спр. 103. Арк. 97. 
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арешти: в результаті операції у Київській області затримано 6 тисяч 174 осіб, з 

яких 271 – офіцери УГА, «осевшие на Украине»217.    

У репресійних процесах розпочався новий етап з ліквідації 

«петлюрівського підпілля» і галицького офіцерства на початку 1938 р. 

особливо після арештів низки політичних керівників УРСР, зокрема 

колишнього голови ВУЦВК В. Затонського, голови Раднаркому УРСР  

П. Любченка, колишнього командувача ЧУГА, заступника голови Раднаркому 

УРСР В. Порайка218. Для цього ж начальникам обласних управлінь НКВС 

нарком внутрішніх справ УРСР Успенський передав «орієнтіровкі» М. Єжова 

про остаточну ліквідацію українських офіцерів: «Наказую розгорнути 

операцію по розгрому петлюрівського підпілля таким чином, щоб в 

найкоротший термін заарештувати всіх учасників петлюрівських повстанських 

організацій. Негайно заарештувати всіх колишніх значних чиновників 

петлюрівського уряду, офіцерів петлюрівської армії, отаманів політбанд»219, 

Так, на лютий 1938 р. у справі «організованого петлюрівського підпілля» в 

Київській, Вінницькій та Житомирській областях відділи НКВС УРСР 

заарештували 1134 колишніх командирів, офіцерів армії УНР220. У цілому на 

лютий 1938 р. по областях України їх було арештовано 2102 особи221. До 

1 квітня 1938 р. лише на Дніпропетровщині репресували 1723 особи, з яких 79 

належали до командно-офіцерського складу армії УНР222. Навесні 1938 р. за 

справою «антирадянського українського націоналістичного центру» станом на 

16 березня заарештовано 1112 офіцерських кадрів армій УНР та УГА223.                  

Загалом же, згідно зі звітними даними органів НКВС УРСР за період від 

1 жовтня 1936 р. до 1 липня 1938 р. було заарештовано і засуджено 38 тисяч 

283 осіб т. зв. «членів українських націоналістичних контрреволюційних 

                                                             
217 Там само. Спр. 194. Арк. 87. 
218 Там само. Спр. 223. Арк. 17. 
219 Там само. Спр. 232. Арк. 41. 
220 ГДА СБУ. Ф. 16. Оп. 1. Спр. 232. Арк. 19–20. 
221 Там само. Арк. 49. 
222 Там само Спр. 223. С. 140. 
223 Там само. Спр. 233. С. 89. 
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організацій» (при загальній кількості 253 тисяч 51 особа в Україні)224, з яких 

тільки за першу половину 1938 р. репресовано 9 тисяч 412 гетьманських та 

петлюрівських офіцерів і військових225. 

Як відомо, після антигетьманського повстання до Збройних Сил Півдня 

Росії перейшли відомі офіцери, такі як генерал-хорунжі армії Української 

Держави О. Натієв, К. Прісовський, полковник армії УНР Л. Сінклер, 

генеральний значковий армії Української Держави М. Головін та інші. Ці 

офіцери, котрі перейшли до білоґвардійців, після розгрому армії Вранґеля в 

Криму, виїхали за кордон до КСХС/Югославії, Болгарії, Німеччини, Франції та 

продовжили своє життя там. Вони долучились та стали активними членами 

російських білих товариств, зокрема Товариства офіцерів Генерального штабу 

Росії, Товариства офіцерів-артилеристів у Софії, Варні, Белграді, Новому Саді, 

Парижі та ін. 

З результатів аналізу просопографїі помітно, що найбільше число вищого 

командного складу офіцерів армій УНР/УГА після поразки Української 

революції 1917–1921 рр. еміґрували до країн Європи та Америки, стали 

засновниками УВО, долучилися до нового визвольного руху чи зайнялися 

громадсько-політичною роботою. Так, засновниками УВО були полковники 

армії УНР Є. Коновалець, А. Мельник, Р. Сушко, В. Кучабський, генерал-

хорунжий Дієвої Армії УНР М. Капустянський.  

Діяльністю української військової еміґрації в Європі і Америці 

наприкінці 1920-х – в 1930-х рр. керував міністр військових справ УНР, 

генерал-хорунжий В. Сальський. Йому керівники еміґраційних репрезентацій 

європейських держав регулярно надсилали листи, звіти та інші матеріали про 

стан і розвиток української еміґрації, про події в СРСР. В. Сальському вдалося 

за підтримки польських політиків з табору Ю. Пілсудського, зокрема прем’єр-

міністра В. Славека, міністра внутрішніх справ Г. Юзевського і депутата 

                                                             
224 ГДА СБУ. Ф. 16. Оп. 31 (1951 р.). Спр. 74. Арк. 143. 
225 Там само.  Спр. 105. Арк. 281. 
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Сойму Т. Голувка, відібрати в тодішнього голови Державного Центру УНР в 

екзилі А. Лівицького посаду Головного Отамана армії УНР226. 

Найчисленніше українська військова еміґрація була представлена в 

Республіці Польща і в Чехо-Словаччині. Польські дослідники Збіґнев Карпус і 

Ян Яцек Брускі подають відомості, що наприкінці 1920 р. кордон з Польщею 

перейшло близько 26 тисяч вояків та офіцерів армії УНР, з яких невдовзі 

залишилось 15 тисяч, оскільки частина невдовзі повернулась до України, а 

інша опинилась в інтернованих  таборах, зокрема у Каліші, Щипйорно і 

Стшалкові227. Кількість військових у таборах постійно зменшувалась з 

від’їздом на студії, працю до інших країн. Так, на 1922 р. в таборах Польщі 

перебували 3 тисячі 358 офіцерів армії УНР228.  

Організаційним центром «уенерівської» еміґрації був Український 

Центральний Комітет у Варшаві. Станом на 1929 р. Комітет об’єднував 15 тис. 

осіб229. УЦК був офіційним представником української еміґрації перед 

польською владою. Очолювала його Головна Управа в складі голови 

М. Ковальського, його заступника генерала-хорунжого В. Сальського, 

секретаря П. Денисенка. УЦК вів широку організаційну діяльність, маючи свої 

відділи та представників у країнах Західної, Центральної Європи, і в самій 

Польщі. Так, уповноваженими УЦК у Варшаві був В. Приходько, в Познані –  

підполковник О. Кузьмин, в Лодзі – генерал-хорунжий М. Садовський, в 

Ченстохові – старший лейтенант С. Шрамченко, в Тарнові – підполковник 

О.  Доценко, в Каліші – поручник М. Можейко, у Скальмержице – 

підполковник М. Стечишин та інші230.  

Чільним осередком у Польщі, було Українське військово-історичне 

товариство з центром у Каліші, а згодом у Варшаві. Товариство було засноване 

за ініціативою В. Сальського і М. Капустянського в 1920 р. та згуртовувало 
                                                             

226 ГДА СЗР. Ф. 1. Спр. 12617. Т. 1. Арк. 1. 
227 Karpus Z. Jeńcy і internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918 – 1924. Toruń, 1991. S. 

210; Bruski Jan Jacek. Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919–

1924). Kraków: Wydawnictwo ARCANA, 2000. S. 239–240. 
228 CAW. I. 303. 4. 2476.  S. 139.  
229 ГДА СЗР. Ф. 1. Спр. 12617. Т. 8. Арк. 366. 
230 ГДА СЗР. Ф. 1. Спр. 12617. Т. 2. Арк. 19.  
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видатних українських військовиків та полководців О. Загродського, В. Змієнка, 

О. Галкіна, М. Юнакова, М. Безручка, О. Удовиченка, А. Вовка, Г. Бази-

льського, В. Куща та інших231.  

Окрім того, колишні офіцери армії УНР у міжвоєнний період служили у 

Війську Польськім ІІ РП. Так, станом на 10 вересня 1932 р. на контрактовій 

службі в польській армії було 34 колишніх офіцерів армії УНР232, а на 1 серпня 

1938 р. перебувало вже 38 осіб233. О. Колянчук подає відомості, що в 1930-х рр. 

у Польщі перебувало майже 10 тисяч українських ветеранів, з яких офіцерів 

було 1572 осіб234. 

У Чехо-Словаччині також на початку 1920-х рр. українські військовики, 

зокрема з УГА, перебували в таборах в Йозефові, Німецькому Яблонному і 

Ліберці. У 1919–1920 рр. в цих таборах було приблизно 6 тисяч галицьких 

військовиків235. Станом на 1 вересня 1921 р. в Йозефові перебувало 355 

офіцерів і 137 підофіцерів УГА236.  

На 1928 р. в Чехо-Словаччині було близько 7 тисяч українців, які 

належали до різних за політичними поглядами груп: П. Скоропадського, 

Є. Коновальця, І. Полтавця-Остряниці, Є. Петрушевича та група петлю-

рівців237. У міжвоєнний час воєнна еміґрація була зосереджена у 6 військових 

товариствах: військове товариство у Подєбрадах (200 осіб) на чолі з 

полковником В. Проходою; військове товариство у Празі (58 осіб) на чолі із 

сотником Белінським; товариство 6-ї Стрілецької дивізії у Подєбрадах (300 

осіб) очолював полковник С. Білодуб; товариство Запорізької дивізії у Брно (54 

осіб), голова генерал О. Алмазов; товариство імені П. Орлика у Празі (15 осіб); 

товариство 5-ї Херсонської дивізії. Усі ці товариства були об’єднані в Союз 

                                                             
231 Там само. Т. 1. Арк. 187, 233. 
232 CAW. I. 380. 2. 256. S. 2. 
233 Ibid. I. 303. 4. 5762. S. 13-14. 
234 Колянчук О. Українська військова еміграція у Польщі (1920–1939).  Львів, 2000. С. 175. 
235 Vidnanskyj S. Ukrajinská emigraciá v medzivojnovom Česko-Slovensku. Historický časopis. 1992. Ročník 

40.  Čislo 3. C. 374.  
236 Národní archiv v Praze. F. 922. K. 57. S. 4. 
237 CAW. I. 303. 4. 5404. S. 3 
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колишніх вояків армії УНР, у складі з понад 250 офіцерів238, головою якого до 

1929 р. був полковник В. Филонович, а опісля був обраний генерал 

О. Алмазов239. 

Активно діяла військова еміґрація в Бельгії, яка тісно тримала зв'язок з 

УЦК у Варшаві і його головною ген. В. Сальським, а також з товариствами в 

інших країнах. У 1934 р. в Брюсселі було засновано Товариство бувших 

українських вояків у Бельгії на чолі із сотником І. Цапком. Друкованим 

органом цього товариства став журнал «Вояк»240. У 1937 р. була налагоджена 

тісна координація між Союзом українських старшин армії УНР і Товариством 

бувших українських вояків у Бельгії. Головою союзу і товариства став сотник 

Я. Олексюк, а секретарем – сотник І. Шевченко241. Товариство вояків мало 

відділи в Брюсселі, Льєжі, Серені і Шарлеруа. Союз українських старшин 

налічував 32 члени. Бельгійська військова репрезентація хоч була невеликим, 

але досить міцним «форпостом на північному заході Европи – що боронить 

наші ідеї та прапор УНР»242. Генерал-хорунжий В. Сальський писав сотникові 

Я. Олексюку: «Цілком погоджуюсь з засадою якої Ви притримуєтесь, що 

краще мати меньшу але сильну духом і вірну традиціям лицарської боротьби 

організацію»243. 

У Великій Британії українську військову еміґрацію згуртовувало   

Об’єднання бувших Вояків Українців у Великій Британії (ОбВУ), яке було 

утворене в 1949 р. у Лондоні. На початку 1950-х рр. у складі ОбВУ було 74 

відділи і 52 гуртки з 4853 членами, а вже в 1965–1966 рр. – 47 відділів, 7 

гуртків і 1718 членів, що було пов’язано з від’їздом військовиків за океан. За 

ініціативою ОбВУ був створений Клуб Старшин Українців, українські відділи 

                                                             
238 Ibid. S. 5 
239 ГДА СЗР. Ф. 1. Спр. 12617. Т. 2. Арк. 263. 
240 CAW. І. 380. 2. 356. S. 60. 
241 Ibid. S. 29. 
242 Ibid. S. 39. 
243 CAW. І. 380. 2. 356. S. 32. 
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у Единбурзі, Болтоні та Манчестері при британській парамілітарній організації 

«Home Guard» і видавався журнал «Сурмач»244. 

Окрім того, у Франції осередком військової еміґрації став Париж, де 27 

травня 1927 р. засновано Товариства бувших вояків армії УНР на чолі з 

генералом-хорунжим О. Удовиченком. На 1928 р. еміґрація налічувала близько 

500 офіцерів армії УНР.245 У 1939 р. товариство мало 22 філії. Найчисленніші 

філії товариства діяли у Ліоні (голова – підполковник Таран), Ґреноблі 

(голова – хорунжий І. Вонарха), Шале (голова – полковник Татарула)246. Всю 

еміґра-ційну діяльність комбатантських товариств очолювала Генеральна Рада 

Союзу Українських Еміґраційних Організацій у Франції і згуртовувала 

приблизно 1500 осіб247. До того ж чільним центром культурного життя 

української еміґрації у Франції були Бібліотека і Музей  імені С. Петлюри, 

закладені у 1929 р.  

Вагомим осередком української військової еміґрації стали Балкани. 

Низка українських громад діяли в КСХС/Югославії, Болгарії, Румунії та 

Туреччині. Воєнним представником екзильного уряду УНР у цих країнах був 

полковник В. Филонович248.  

У Белграді «Українська Громада» була найдавнішою серед інших 

організацій в Югославії чисельністю в 31 особу, на чолі якої стояв 

В.  Андрієвський, а до Загальних зборів входили офіцери армії УНР Б. Кози-

ренко, М. Заполенко, В. Сердюк та Й. Прокопюк249. Громаду в Петровграді, до 

складу якої входила 21 особа, очолював хорунжий М.  Мельничук, а в 

Смедереві (8 членів) громадою керував сотник П. Чорний. Окрім того в 

Белграді, Новому Саді, Скоп’є і Заґребі діяло товариство «Просвіта» і 

«Український драматичний гурток»250. 

                                                             
244 Об’єднання бувших Вояків Українців у Великобрітанії. Енциклопедія українознавства. Словникова 

частина (ЕУ–II). Париж–Нью-Йорк, 1966. Т. 5. С. 1798. 
245 CAW. I. 303. 4. 5404. S. 5 
246 Ibid. I. 303. 4. 5640. S. 169; Ibid. I. 303. 4. 5662. S. 34. 
247 ГДА СЗР. Ф. 1. Спр. 12617. Т. 2. Арк. 263; Там само. Т. 8. Арк. 366. 
248 ГДА СЗР. Ф. 1. Спр. 12617. Т. 2. Арк. 263; CAW. I. 303. 4. 5662. S. 36. 
249 CAW. І. 380. 2. 355. S. 335; CAW. І. 380.  2 .355. S. 187. 
250 Ibid. I. 303. 4. 5423. S. 70. 
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Усі ці організації були об’єднані в «Союз українських організацій в 

Югославії». На чолі цього Союзу стояв сотник П. Чорний, його заступником 

був В. Андрієвський, секретарем – Й. Прокопюк, скарбником – підполковник 

Б. Козиренко251.  

Організація «Союз українських організацій в Болгарії» на чолі з д-ром 

Корнилівим об’єднувала у собі низку українських громад в Софії (співголови – 

сотник Г. Крупицький, М. Паращук)252, Пловдиві (голова – хорунжий  

Ю. Андрієвський), Варні («Українське товариство ім. Т. Шевченка», голова – 

інж. М. Крижановський), Бургасі («Українське культурне об’єднання», 

голова – сотник Я. Малиновський), а також у Відині, Слівені, Ломі і 

Трґовиці253. 

Військову еміґрацію у міжвоєнний час в Румунії репрезентувало Товари-

ство вояків бувшої армії УНР, із полковником Г. Порохівським на чолі. Це 

товариство мало свої філії у Бухаресті (голова – сотник Д. Ігнатенко), Бакеу, 

Брашові, Гавані, Гімеш-Фажеті, Джурджу, Кишиневі, Пятра-Нямці, Чернівцях 

та Морені. Якщо організаційний стан еміґрації у другій половині 1930-х рр. був 

на достатньому рівні, то морально-психологічний стан військовиків уже дещо 

похитнувся. У листах до міністра В. Сальського Г. Порохівський писав: «Вояки 

гарні…Де які з них загубили віру в побідний поворот на Батьківщину»254; 

«Після подій на Карпатській Україні громадяне дезорієнтувалися, згубили 

безпідставну віру в «когось» і тепер стоять на точні зневірря»255. 

Югославські і болгарські організації провадили активну культурно-осві-

тню працю, організовували українські вечори, театральні вистави, святкування 

національних свят, а також передплачували  журнали «Тризуб», «Гуртуймося», 

«Табор», «Неділя», «Український Тиждень» та ін.  

                                                             
251 Ibid. І. 380. 2. 355. S. 336. 
252 Ibid. І. 380. 2.354. S. 100-101. 
253 Ibid. І. 380. 2. 355. S. 337–338. 
254 Лист Г. Порохівського до міністра В. Сальського від 10 грудня 1937 р. CAW. І. 380. 2.367. 
255 Лист Г. Порохівського до міністра В. Сальського від 13 червня 1939 р. CAW. І. 380. 2.367.  
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Якщо в Югославії і Болгарії українські товариства діяли на легальній 

основі, то в Туреччині діяльність української військової і політичної еміґрації 

не була легалізована. Нелегальна «Українська Громада» діяла в Стамбулі під 

керівництвом сотника Микола Забіли. Протягом 1921–1935 рр. представником 

екзильного уряду УНР в Туреччині був Володимир Мурський. У своїй праці 

українці Туреччини були обмежені і під впливом СРСР та зміцнення радяно-

фільської політики Анкари відбувалися депортації з країни здебільшого росіян, 

але інколи підпадали під виселення і українці256. Організація «Українська 

Громада на Туреччині» існувала від 1927 р. і об’єднувала колишню Царгород-

ську Раду та Ініціативний гурток з об’єднання українців в Туреччині, що 

утворився в 1925 р. Громада була безпартійною і об’єднувала українців (в 

середині 1920-х рр. їх було 600–650 осіб, а на 1929 р. вже 200–250 осіб) лише 

під гаслом «За рідний край»257.  

Однак, на діяльність української еміґрації впливали і поширення впливу 

СРСР, зокрема на Балканах, тиск російської еміґрації, і внутрішні суперечності. 

Зокрема, генерал-хорунжий В. Сальський у листі до керівника української 

балканської еміґрації, підполковника В. Филоновича від 4 червня 1930 р. 

писав: «За останній час більшовики значно підсилили свій енергійний настрій 

на нашу політичну еміґрацію з метою розкладу її, послуговуючи в першу чергу 

властивими для них провокаційними методами не жаліючи для цього, очевидна 

річ, засобів та не спинюючись ні перед чим»258. На внутрішні суперечності 

вказували власні амбіції, боротьба за вплив голови белградської громади 

В. Андрієвського, який, за свідченням підполковника В. Филоновича, був 

пронацистських поглядів та намагався перебрати до рук керівництво 

югославськими організаціями259. А в Болгарії загальна ситуація була позначена 

                                                             
256 CAW. І. 380. 2.355. S. 339. 
257 Доповідь сотника Миколи Забіли про стан української еміґрації в Туреччині від 17 червня 1925 р. 

СAW. І.380. 2.368. 
258 ГДА СЗР. Ф. 1. Спр. 12617. Т. 1. Арк. 1. 
259 CAW. І.380. 2.355. S. 336. 
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протистоянням груп М. Паращука та сотника Я. Малиновського, які «трак-

тували себе уенеровськими, але були більш ніж ворожі до себе»260. 

Також українська військова еміґрація була представлена в інших країнах 

Азії, Америки і Африки. Так, міністерство військових справ УНР в Аргентині 

представляв полковник Ухів, в Марокко – Д’яченко, Маньчжурії – поручник 

Яхно261, Ірані – інженер Тушевський, а в Сирії – сотник Колтоновський262. 

У часи Другої світової війни офіцери українських армій брали участь в 

русі Опору, у військових формуваннях та воювали проти німців та радянських 

партизан. Зокрема, сотник армії УНР Яків Гальчевський-Орел був командиром 

батальйону Оборони Народової «Бордниця» з Холмського леґіону, сотник армії 

УНР Володимир Герасименко був у складі Волинського леґіону), 

підполковники армії УНР І. Лиходько та О. Новицький були командирами 

сотень «Поліської Січі» Т. Бульби-Боровця. Немала кількість військовиків 

воювали в лавах УПА. Так, полковник І. Литвиненко-«Морозенко» був 

інструктором старшинських шкіл та начальником відділу розвідки Крайового 

Військового Штабу УПА–Північ; генерал-хорунжий М. Омелюсик був 

начальником оперативного відділу Крайового Військового Штабу УПА–

Північ. Також в УПА служили підполковник О. Новицький, підполковник 

Л.  Ступницький, підполковник Д. Білогуб та інші.  

У той же час, військовики армій УД/УНР та УГА брали  участь у складі 

дивізії СС «Галичина». Особливо вони долучились до формування після 

заклику генерала-четаря УГА В. Курмановича на початку травня 1943 р.: 

«…вірю, що Ви всі, які ще в силі втримати в руках кріс, всі як один станете під 

гордий стяг цієї Дивізії»263. До дивізії, зокрема, вступили підполковники армії 

УНР Б. Барвінський, О. Болдирів, В. Євтимович, сотники армії УНР  

А. Гончаренко, А. Добрянський, М. Палієнко, генерал-хорунжі армії УНР 

                                                             
260 Ibid. S. 338 
261 Ibid. I. 303. 4. 5662. S. 36. 
262 Ibid. I. 303. 4. 5508. S. 123. 
263 Промова генерала Віктора Курмановича. Чортківська Думка. 16 травня 1943. Ч. 20. 
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М. Стечишин, В. Татарський, С. Яськевич і генерал-хорунжі УГА 

І. Омелянович-Павленко, В. Лаба.  

Наприкінці Другої світової війни на німецькому боці було утворено 

Українську Національну Армію на чолі з генерал-хорунжим армії УНР  

П. Шандруком. До командного складу УНА ввійшли визначні офіцери армії 

УНР. Зокрема, радником П. Шандрука став генерал-хорунжий армії УНР 

В. Петрів, начальником штабу – сотник армії УНР А. Валійський, старшиною 

штабу – сотник армії УНР М. Битинський, а також генерал-хорунжий ВМФ 

УНР В. Савченко-Більський, полковники армії УНР Ф. Гудима, П. Дяченко, 

М.  Крат, сотник армії УНР К. Мандзенко та інші.  

Після встановлення радянської влади на всій території України, офіцери 

армії УНР/УГА, які воювали в складі дивізії СС «Галичина», Української 

Національної Армії, виїхали до США, Канади, Франції, Великої Британії, 

Німеччини та розпочали громадсько-політичну роботу, згуртовувались в 

товариствах, союзах, громадах української діаспори, передусім колишніх 

офіцерів та вояків армії УНР.  

У країнах Північної Америки, зокрема у США, найбільшою комба-

тантською організацією було Об’єднання бувших Вояків Українців в Америці 

(ОбВУА), з місцем розташування Головної Управи у Філадельфії. ОбВУА було 

засноване в 1949 р. з Української Стрілецької Громади, що діяла від 1932 р. і 

колишніх військовиків армій УНР та УГА, які прибули до США після Другої 

світової війни. Об’єднання нараховувало 18 відділів у різних містах США і 

понад 800 членів: військовиків українських армій, українців з чужоземних 

військ, а також автономне Братство Українських Січових Стрільців (187 

членів, голова – хорунжий І. Поритко). Спільно з Братством колишніх Вояків І 

Української Дивізії Української Національної Армії й Об’єднанням колишніх 

Вояків УПА, серед членів яких теж були старшини армії УНР та УГА, ОбВУА 

видавало журнал «Вісті Комбатанта». До 1953 р. президентом Об’єднання був 
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Дмитро Галичин, військовик з лав УСС, УГА та громадський діяч, а опісля – 

поручник УГА Володимир Ґалан264. 

Поряд з тим, полковник армії УНР В. Кедровський очолював український 

відділ радіостанції «Голос Америки», сотник армії УНР І. Липовецький – 

голова Союзу бувших вояків-українців у Канаді, а загальну діяльність 

військової еміґрації в Канаді курував генерал-хорунжий армії УНР В. Сікевич.  

Також частина офіцерів на еміґрації, головно в Центральній Європі, 

згуртувалася навколо колишнього гетьмана П. Скоропадського, який був 

керівником Союзу Гетьманців-Державників у Берліні, а після його смерті союз 

очолив підполковник армії УНР І. Калинович. У Чехо-Cловаччині Союз 

Гетьманців-Державників очолювали підполковники армії УНР Б. Гомзин,  

В. Мурашко, Б. Хословський.  

У Німеччині, крім того, офіцерів українських армій об’єднував Союз 

українських ветеранів, що був створений у 1945 р. в Мюнхені з метою 

об’єднувати колишніх вояків-українців з усіх армій та плекати вояцькі тра-

диції. Раду Союзу українських ветеранів очолював генерал-полковник М.  Оме-

лянович-Павленко, Головну Управу – генерал-хорунжий К.  Смовський. Союз 

у 1948 р. нараховував понад дві тисячі членів, мав понад 50 відділів і видавав 

журнал «Український Комбатант». Також відділи були засновані в сусідніх 

країнах Австрії, Великій Британії, Бельгії, Нідерландах. Після М. Омеляно-

вича-Павленка головами Союзу були полковники В.  Татарський, М. Стечи-

шин, Р. Дербицький265.  

В українській еміґрації особливо була конфронтація між організаціями 

різних політичних спрямувань. Зокрема, лише в Німеччині існували 

націоналісти, які досить енергійно провадили діяльність, навіть мали зв’язки в 

урядових колах, НСДАП і видавали бюлетень «Ost-Europeische Korres-

pondenz»; група гетьмана П. Скоропадського тримала зв'язок з німецькою 

                                                             
264 Об’єднання бувших Вояків Українців Америки. Енциклопедія українознавства. Словникова частина 

(ЕУ–II). Париж;Нью-Йорк, 1966.  Т. 5. С. 1798. 
265 Союз Українських Ветеранів. Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ–II). 

Париж;Нью-Йорк, 1976. Т. 8. С. 2986. 
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правою аристократією, видавала в Лондоні місячник «Investigator»; група УНР, 

що була слабша і менш впливова; група полковника Полтавця-Остряниці, яка 

теж мала зв’язки з НСДАП266. 

* * * 

Отже, просопографічний аналіз загального офіцерського складу 

українських армій дає такий результат. В арміях УНР/УД і УГА були 

репрезентовані офіцери – вихідці з дворян (шляхти), військових, цивільних та 

селянських сімей. Освіту офіцери могли отримати військову повну, 

прискорену, в час революції, або цивільну. Однак, якщо офіцери-наддніпрянці 

здебільшого здобули військовий фах (44, 4 % із  загального і 96 % із 

генерального складу), то офіцерський склад УГА був репрезентований на 

порядок вище інтеліґенцією: 33,1 % із загального та 27,5 % з генерального і  

полкового складу отримали цивільний фах. 

Життєві долі офіцерів, після поразки Української революції 1917–1921 

років, склалися в кількох напрямках: вони еміґрували, зайнялись подальшою 

громадською, військово-політичною діяльністю, провадили подальше життя за 

межами України; перейшли до білих армій і еміґрували, або були полонені і 

репресовані; перейшли до більшовицької армії, залишились в УРСР і також 

були репресовані; потрапили протягом революційних років у полон до 

більшовиків, були взяті на особливий облік, і, ймовірно, що також підпали під 

радянський терор. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

266 З листа, отриманого з м. Берліна сотником Забєлло в м. Царгороді. CAW. І.380. 2.368.  
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РОЗДІЛ ІІІ 

ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ 

 

3.1. Офіцери російської та австро-угорської армій в Україні 

напередодні і після падіння імперій 

Напередодні Світової війни територія Російської імперії поділялась на 12 

військових округів, до яких прирівнювалась область Війська Донського. 

Українські землі входили до Київського та Одеського військових округів. 

Російська імператорська армія мала у своєму складі піхоту (37 корпусів), 

кавалерію (20 драгунських, 17 уланських і 18 гусарських полків), козацькі 

війська, польову, гірську, кінну та кінно-гірську артилерію, технічні війська267.  

З початком Першої світової війни по території українських земель пролягав  

Південно-Західний фронт – один з найбільших фронтів російської армії, а 

також невелика частина Румунського фронту. До складу Південно-Західного 

фронту входили 7, 8, 11 та Окрема армії. Станом на 1 березня 1917 р. його 

особовий склад становив 2 млн. 281 тис. 16 солдатів, офіцерів та військових 

урядовців. Українці складали 1/3 Південно-Західного фронту, а на Руму-

нському фронті – 1/4 від усього особового складу. Всього ж неросійський 

континґент на цих фронтах становив 65 %268.  

При цьому польський дослідник Ґжеґож Скруква подає відомості, що на 

початку 1917 р. Південно-Західний фронт нараховував 3 265 000 військовиків, 

з яких українців – близько 1 200 000 (37 %), а Румунський фронт – 1 500 000 

осіб, серед яких 450 000 (30 %) українців. Решта мобілізованих українців – 

близько 1 850 000 – були розкидані на інших ділянках проти німецького 

                                                             
267 Czerep S. Generałowie i admirałowie polskiego pochodzenia w armii rosyjskiej 1914–1917. Białystok: 

Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2014. S. 23.; Корниш Н. Русская армия 1914–1918 гг. Москва: АСТ, 

2005. С. 11–18. URL: http://readr.ru/n–kornish–russkaya–armiya–1914–1918–gg.html 
268 Голубко В. Армія Української Народної Республіки 1917–1918. Утворення та боротьба за державу. 

Львів: Кальварія, 1997. С. 29. 
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фронту від Прип’яті до Санкт-Петербурґу, Кавказькому фронті і тилових 

гарнізонах269. 

Складність у визначенні чисельності українців серед офіцерського 

корпусу імператорської армії становить той факт, що у дореволюційній Росії в 

офіційних документах категорія національності була відсутня, а замість неї 

зазначалась релігійна приналежність. Унаслідок того, до росіян долучали 

українців і білорусів. Зокрема, на 1912 р. 86% національного складу 

офіцерського корпусу становили росіяни, українці і білоруси, 6,5% німців, 

3,3% поляків270. 

Загалом військовиків дієвої російської армії на початок 1917 р. було 

6 млн. 798 тис., а тих, хто перебували в запасних частинах – 2 млн. 260 тис. Із 

цього складу українці становили приблизно 3,5 млн. Отже, російська армія 

майже на 40% складалася з українців271. Однак лише невеликий відсоток 

офіцерів-українців належали до вищого офіцерського складу, тобто до старшин 

генерального штабу. Основу офіцерського корпусу армії складали середні і 

нижчі  чини, до яких належали і українці.  

До військ Південно-Західного фронту накази про зречення імпера-

торської сім’ї та події в Петрограді надходили з великим запізненням. Зокрема, 

про це згадував полковник Микола Ґалаґан: «Життя йшло помимо наказів, а 

революція здійснювала свої цілі та завдання, випереджаючи різні офіційні 

повідомлення, що переходили всі щаблі довгої військової ієрархічної драбини 

й з великим запізненням доходили до низу і дієвої армії»272.               

Події на фронті на початку 1917 р. розгорталися не на користь Російської 

імперії та її армії. Дедалі частішими є випадки  братання з ворогом та 

дезертирства, що підривало й так ослаблену армію і загрожувало державі. До 
                                                             

269 Skrukwa G. Formacje wojskowe ukraińskiej "rewolucji narodowej" 1914–1921.Toruń: Wydawnictwo Adam 

Marszałek, 2008. С. 145. 
270 Czerep S. Generałowie i admirałowie polskiego pochodzenia w armii rosyjskiej 1914–1917. Białystok: 

Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2014. – S. 45; Зайончковский П .А. Русский офицерский корпус 

накануне Первой мировой войны. П. А. Зайончковский (1904–1983 гг.): Статьи, публикации и воспоминания о 

нем. Москва: РОССПЭН, 1998. С. 30. 
271 Голубко В. Армія Української Народної Республіки 1917–1918... С. 24. 
272 Ґалаґан М. З моїх споминів. (1880-ті—1920р.): Документально-художнє видання / Передмова: 

Осташко Т., Соловйова В. Київ: Темпора, 2005. С. 197. 
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того ж, серед нижчих офіцерських чинів у січні–лютому 1917 р., за даними 

рапортів до Начальника Волинського губернського жандармського управління, 

поширювався нелегальний орган «Солдатскій Вѣстникъ», в якому повідо-

млялося про страйки і погроми273. Тому ставлення командирів полків та інших 

офіцерів до маніфесту про зречення імператора Миколи ІІ було здебільшого 

спокійним, а, як зазначав генерал Володимир  Селівачов, що деякі навіть прямо 

заявили: «Та ми це навіть давно знали і очікували»274. Полковник Сірко у 

споминах зафіксував свої враження: «1917 рік приніс для нас, українців на 

фронті радосну вістку, що в Росії вибухла революція…ми вздохнули 

вільніше»275. Отримавши повідомлення про падіння монархії, офіцери почали 

організовувати збори та засідання з приводу того, як далі діяти. Серед них була 

невпевненість, чи правильно, що вони збираються без дозволу вищого 

начальства, чи не порушують вони дисципліну. Однак, молодші і частина 

старших офіцерів, які позитивно сприйняли падіння самодержавства, з 

готовістю підтримати демократичний лад в державі й армії. Вони почали 

організовувати у своїх частинах ради, просвіти, але на цьому шляху вони 

зіткнулися з тими офіцерами, котрі виступали за збереження царату і «тільки і 

мріяли про «єдину неділиму»276. 

Революційні настрої перекинулись на армію, що дуже негативно на ній 

позначилося. Почастішали випадки дезертирства, які з часом стали масовим 

явищем на фронті277. Так, зокрема генерал Михайло Алексеєв писав до 

військового міністра О. Гучкова: «в арміях Південно-Західного і Румунського 

фронтів тільки з передових позицій за той же час [1–7 квітня 1917 р. – прим. 

                                                             
273 Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі – ЦДІА України, м. Київ). Ф. 1599 

(Помощник начальника Волынского ГЖУ о Житомирском, Овручском и Староконстантиновском уездах). Оп. 

1. Спр. 278. Арк. 85–86. 
274 Из дневника ген. В. И. Селивачев. Красный архив. Москва;Ленинград: Государственное издательство, 

1925. Том второй (девятый). С. 111. 
275 Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zakład Zbiorów Mikrofilmowych. MF nr. 87501. S. 2. 
276 Ibid. 
277 Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО). Ф. 905 (Нарядъ управленія начальника Бродскаго 

уѣзда. Секретная часть). Оп. 1. Спр. 207. Арк. 10. 



77 
 

77 
 

авт.] дезертирувало 347 солдат»278. З кожним днем падала дисципліна, а винні 

в порушенні військового обов’язку ставилися до загрожуючих їм кар з повною 

байдужістю. Відтак це призвело до падіння авторитету офіцерів та 

начальників. В середовищі офіцерів, під впливом усунення їх фактично від 

влади над своїми підопічними або передання її під контроль солдатських 

комітетів, при неможливості відновити підірване довір’я і усунути супере-

чності, що наростали, дух офіцерського корпусу падав все більше і більше279.  

У перші дні революції, Німеччина активно вела пропаганду: в тилу – 

через своїх шпигунів, і на фронті – під виглядом локального перемир’я та 

братання. Тому солдати більше вже не рвалися в бій, щоб «доказати, як 

російський громадянин захищає свою вільну Росію»280, а офіцери вже більше 

не виступали за війну до перемоги.  

У час хаосу та розкладу армії, росіяни найбільше підпадали під 

революційні та анархічні впливи, і разом з тим втрачали свій вояцький дух. 

Українці в той час виявилися стійкішими, а тому відбулося певне 

дистанціювання від російських вояків. Як згадував полковник Володимир 

Савченко: «В цей час не тільки українець-старшина, а навіть звичайний солдат, 

дивилися з призирством  на своїх московських товаришів»281.    

Поступово в настроях вояків і старшин сталася значна зміна. Вояки вже 

без найменшого побоювання широко користувались своїми правами вільних 

громадян республіки. Вже ні в кого й думка не виринала про нелегальність 

зборів або незаконність комітетів, як то було на початку революції. Навпаки, 

                                                             
278 Письмо Верховного главнокомандующего генерала от инфантерии М. В. Алексеева военному 

министру А. И. Гучкову о падении боевого духа в армии и стремлении солдат к миру. Базанов С. Антивоенные 

выступления на русском фронте в 1917 г. глазами современников (воспоминания, документы, комментарии). 

Москва, 2010. С. 42. 
279  Письмо Верховного главнокомандующего генерала от инфантерии М. В. Алексеева военному 

министру А. И. Гучкову о падении боевого духа в армии и стремлении солдат к миру. Базанов С. Антивоенные 

выступления на русском фронте в 1917 г. глазами современников (воспоминания, документы, комментарии). 

Москва, 2010. С. 43. 
280  Из доклада о посещении действующей армии членов Государственной думы А. М. Масленникова и 

П. М. Шмакова об антивоенном настроении солдат и случаях братания в частях 1–го гвардейского корпуса (11-

я армия, Юго-Западный фронт). Базанов С. Антивоенные выступления на русском фронте в 1917 г. глазами 
современников (воспоминания, документы, комментарии). Москва, 2010. С. 51. 

281 Савченко В. Спогади про український рух у ХІІ російській армії у 1917 році. За державність. 

Матеріяли до історії війська українського. Каліш, 1935. Збірник 1. С. 54. 
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все це стало вже звичайним явищем, санкціонованим і підтверджене 

відповідними офіційними актами. Щодо старшин, то вони поділились на дві 

категорії. Більша їх частина заявляла себе демократами. Вони переважно 

складалась із некадрового старшинства. До неї долучалась також частина 

кадрових старшин, які після революції, – зазначає М. Ґалаґан, «почали 

запобігати й підлабузнюватись до вояцької маси – ходили на задніх лапках»282. 

А друга частина кадрового старшинства стала в опозицію до заведення нових 

порядків в армії, вбачаючи в тому пониження їхнього  становища. Вони  

негативно  налаштувалися  проти  воєнного  міністра О. Ґучкова і його «Наказу 

№ 1» від 1(14) березня 1917 р. Згідно з тим наказом, зброя в частинах повинна 

була перебувати під контролем ротних і батальйонних солдатських комітетів і 

в жодному разі не видаватися офіцерам. Також наказ наділяв солдат 

громадянськими правами, ставив їх в рівне становище з офіцерами поза 

службою. Скасовано віддавання честі, титулування офіцерів та генералів. 

Офіцери повинні були звертатися до солдатів на «Ви» і вітатися з ними за 

руку283.  

Цей наказ в штабах армій Південно-Західного фронту і у Ставці викликав 

обурення і занепокоєння. Штаби поспішили оголосити наказ вигадкою та 

витівкою зловмисників і погрожували карати всіх, хто його поширював. Так, 

6 березня штаб VII армії видав свій наказ, в якому говорилося, що «Згідно з 

особливим оголошенням міністра юстиції Керенського і голови Ради депутатів, 

наказ цей є найчистішою вигадкою і поширюють його зловмисники, які нічого 

спільного з урядом і Радою депутатів не мають…Про випадки появи наказу 

негайно доносити. Осіб, які пробують поширити наказ, – арештувати»284. 

Щодо офіцерів австро-угорської армії, то, насамперед, уся територія 

монархії була розділена на 105 корпусних округів. Українські землі в складі 

Австро-Угорщини були розділені на 3 корпусні округи, які позначалися 

                                                             
282 Ґалаґан М. З моїх споминів. (1880-ті—1920р.)... С. 216. 
283  Грицкевич А. Борьба за Украину. 1917–1921. Минск: Современная школа, 2011. С. 24. 
284  Голуб П. Солдатские массы Юго-Западного фронта в борьбе за власть Советов (март 1917 г. – 

февраль 1918 г.). Киев: Госполитиздат, 1958. С. 30. 
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римськими цифрами: VI (Угорщина (Південно-східна Словаччина та 

Закарпаття)  зі штабом у Кошицях, Х (Австрія (Середня Галичина) зі штабом у 

Перемишлі і ХІ (Австрія (Східна Галичина та Буковина) зі штабом у Львові285. 

Частини Х округу складалися головно з поляків і українців. В ХІ окрузі 

переважали частини з українською національністю286.  

Сухопутне військо Австро-Угорщини формувала Загальна регулярна 

армія (Die Gemeinsamen Armee), резервні частини – Ландвер (полки 

територіальної оборони), який ділився на австрійський (k. k. Landwehr) і 

угорський (Honvéd), та ополчення, яке також було австрійським і угорським 

(k. k. und k. u. Landsturm). Така структура була запроваджена у ході великої 

реформи Габсбурзької армії 1868 р., при чому угорські формування утворені за 

наполяганням міністра національної оборони Угорщини графа Андраші287. 

Етнічний склад цісарсько- королівських Збройних Сил Австро-Угорської 

монархії  (Kaiserliche und königliche Armee), як і всієї держави, був багато-

національним. На помежів’ї ХІХ–ХХ ст. із 102 піхотних полків 35 були 

слов’янськими, 12 – німецькими, 12 – угорськими, 3 – румунськими, а решта – 

змішаного складу288. Згідно з «Військово-статистичним щорічником на 1910 

рік» в загальній армії русинів (українців) було 3998 осіб (7,8%), а в резерві – 

113 тисяч 931 особа (7,6%)289.  Напередодні Світової війни армія нараховувала 

від 1,8 до 2 мільйонів осіб. З цього складу 25% становили військовики 

німецької національності, 23% складали угорці, 13% – чехи, 4%  – словаки, 

8% – поляки, 8% – русини (українці), 2% – словенці, 9% – серби і хорвати, 7 % 

– румуни і 1 % військовиків були італійцями290.  

                                                             
285 Монолатій І. Образ власного війська у становленні українського національного руху. Лицарі рідного 

краю: січово-стрілецька традиція в історії, культурі та мистецтві України ХХ століття / Упор., ред. 

І. Монолатія. Коломия: Вік, 2007. С. 21.  
286 Klimecki M. Polsko–ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919. Warszawa: Oficyna 

Wydawnicza Volumen, 2000. S. 15–16. 
287 Mocharitsch Thomas. Ruthenische Militärterminologie in der Habsburgermonarchie. Diplomarbeit. Wien: 

Universität Wien, 2010. S. 22. 
288  Шимов Я. Австро-Венгерская империя. Москва: Изд-во Эксмо, 2003.  С. 367. 
289 Militärstatistisches Jahrbuch für das Jahr 1910. Wien, 1911. S. 145–146. 
290 Broucek P. (eingeleitet und herausgegeben von): Theodor Ritter von Zeynek: Ein Offizier im 

Generalstabskorps erinnert sich. Wien–Köln–Weimar: Böhlau Verlag., 2009. S. 48.; Berger Elisabeth Ingrid. Die 

Versorgung der Offizierswitwen der k.(u.)k. Armee und ihre Darlegung in militärischen Zeitschriften (1867–1914). 
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Станом на 1914 р. кількість офіцерів австро-угорської армії на дійсній 

службі налічувала 20 тисяч 418 осіб, а в запасі – 2 тисячі 20 осіб291. Частка 

національностей в офіцерському корпусі значно відрізнялася від рядового 

складу армії. І  серед офіцерів дійсної служби, і серед офіцерів запасу та 

кандидатів в офіцери, австрійські німці набагато переважали інші 

національності: їх було 750 на 1000 осіб. Угорські та чеські офіцери, особливо 

у співвідношенні резерву, трохи перевищували 100 на 1000 осіб в особовому 

складі. Всі інші національності репрезентовані порівняно невеликим числом в 

складі офіцерського корпусу292. Лише відносно невелику кількість офіцерів – і 

дійсної служби, і резерву, могла забезпечити українська інтеліґенція та 

міщанство293. У полках територіальної оборони Австрії в присутності офіцерів 

був невеликий зсув на користь ненімецьких національностей. А в угорському 

Ландвері офіцери-угорці значно переважали представників інших 

національностей, котрі жили в реґіонах Корони Св. Стефана294.  

Так, на 1894 р. німці складали 71% від австро-угорських офіцерів дієвої 

армії і запасу. Угорців було 12,7%, чехів 6,4%, поляків 4,3%. Українці були 

серед найменш численних етнічних груп в австро-угорському офіцерському 

складі. Зокрема, число офіцерів-українців на помежів’ї ХІХ–ХХ ст. у 

середньому було близько 50 осіб295. На 1910–1911 р. українців серед фахових 

офіцерів було 0,2% (33 осіб), а серед офіцерів-резервістів – 0,3% (34 осіб)296. 

                                                                                                                                                                                                         
Diplomarbeit. Wien: Universität Wien, 2010. S. 34; Die Habsburgermonarchie, 1848–1918. Band 5: Die Bewaffnete 

Macht / Edited by Wandruszka Adam and Urbanitsch Peter. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der 

Wissenschaften, 1987. S. 93. 
291 Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche kriegsmarine 

für 1914. Wien, K. K. Hof- und Staatsdruckerei. 1582 s.  
292 Ehnl Maximilian. Die österreichisch–ungarische Landmacht nach Aufbau, Gliederung, Friedensgarnison, 

Einteilung und nationaler Zusammensetzung im Sommer 1914 (Ergänzungsheft 9 zum Werk «Österreich-Ungarns 

letzter Krieg 1914–1918»). Wien: «Militärwissenschaftlichen Mitteilungen», 1934. S. 15. 
293  Klimecki M. Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919. Warszawa: Oficyna 

Wydawnicza Volumen, 2000. S. 16. 
294 Ehnl Maximilian. Die österreichisch-ungarische Landmacht... S. 15.  
295 Rydel J. Die k. u. k. Armee und die Gesellschaft Gаliziens. La Galicie au temps des Habsbourg (1772–

1918): Histoire, société, cultures en contact / Dirigé par Jacques Le Rider et Heinz Raschel. Tours: Presses 

universitaires François–Rabelais, 2010. S. 226. 
296 Militärstatistisches Jahrbuch für das Jahr 1910. Wien, 1911. S. 143.; Stone N. Army and Society in the 

Habsburg Monarchy, 1900–1914. Past & Present. No. 33. Oxford: Oxford University Press,1966. P. 99.; Mocharitsch 

Thomas. Ruthenische Militärterminologie in der Habsburgermonarchie. Diplomarbeit. Wien: Universität Wien, 2010. 

S. 37.  
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При цьому в релігійному аспекті на 1911 р. греко-католиків в австрійському 

офіцерському корпусі було 299 осіб297.          

Також цікавим є те, що на середину ХІХ ст. більш ніж третина генералів 

(66 осіб, 37%) походили з історичної території Угорщини, а більш ніж 

половина (97 осіб, 54,5%) – Відень і австрійські етнічні провінції. Далі 12,35% 

(22 осіб) – були родом з Чехії, 15 осіб – з Моравії, а 8 генералів походили з 

Галичини298.  

Національні контингенти у складі австро-угорських збройних сил 

відрізнялися один від одного за складом у родах війська. Зокрема, українці 

переважно були репрезентовані в піхоті. А для поляків характерною була 

служба в кінноті, що відповідало кавалерійському нахилу і «уланському 

образові» Польщі299. Також і Е. Гляйзе фон Горстенау зазначив, що у світлі 

своїх національних стилів угорці часто були гусарами, поляки – уланами, в 

артилерії служили чехи, а хорвати у прикордонному війську300. 

Напередодні Першої світової війни українці служили в 16 лінійних 

полках піхоти (Die k.u.k. Infanterie)301, і в 5 окремих стрілецьких батальйонах 

піхоти (Die k.u.k. Feldjäger)302. Також  українці були представлені в кінноті, 

артилерії і Ландвері (полки територіальної оборони «Перемишль» (47% 

українців особового складу), «Львів» (59%), «Станиславів» (72%), «Чернівці» 

(27%), «Стрий» (73%), «Золочів» (68%), «Коломия» (70%), «Мукачеве» (10%), 

«Тернопіль» (62%), «Сянік» (47%), «Бережани» (59%), «Самбір» (69%), 

«Городок» (60%), «Чортків» (70%)303. Українці складали більшість в 

                                                             
297 Baczkowski M. Pod czarno-żółtymi sztandarami: Galicja i jej mieszkańcy wobec austro-węgierskich struktur 

militarnych 1868–1914. Kraków: Tow. Wydawnicze «Historia Iagellonica», 2003. S. 61. 
298 Tibor B. A Nagy Háború osztrák-magyar tábornokai. Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági 

tábornokok, táborszernagyok. Budapest: Argumentum, 2010. O. 24 
299 Rydel J. Die k. u. k. Armee und die Gesellschaft Gаliziens. La Galicie au temps des Habsbourg (1772–

1918): Histoire, société, cultures en contact / Dirigé par Jacques Le Rider et Heinz Raschel. Tours: Presses 

universitaires François–Rabelais, 2010. S. 222. 
300 Glaise-Horstenau Edmund. Austria-Hungary's Last War, 1914–1918 / Translated by Stan Hanna. Vol. 1. 

Vienna: Publisher of Military Science Releases, 1930.  P. 36. 
301 Ehnl Maximilian. Die österreichisch-ungarische Landmacht…. S. 18–34. 
302 Ibid. S. 37–40 
303 Ehnl Maximilian. Die österreichisch-ungarische Landmacht.... S. 76–86.; Mocharitsch Thomas. Ruthenische 

Militärterminologie in der Habsburgermonarchie. Diplomarbeit. Wien: Universität Wien, 2010. S. 30–31; 
Шанковський Л. Українська Галицька Армія: воєнно-історична студія. Вінніпеґ: Видав хорунжий УСС Д. 
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13 піхотних і 4 кавалерійських полках і в 11 інших підрозділах. Близько 25 

військових частин мали збалансований польсько-український склад304.  

Уже в ході Першої світової війни національний склад полків австро-

угорської армії змінився. Внаслідок російської окупації Східної Галичини 

полки більше отримали доповнення із західної частини Галичини, Чехії і 

Моравії. Тому в українських полках збільшилась частка польської і чеської 

національностей305.  

Окрім українців-офіцерів російської армії, Лютнева революція 1917 р. в 

Російській імперії здійснила значне враження і на українських офіцерів австро-

угорської армії. Вона спровокувала їх на нові думки і прагнення. Генерал-четар 

Мирон Тарнавський писав, що «не треба й згадувати, яке величезне вражіння 

зробила ця новина на мене й моє окруження. Скрізь бачилося групки старшин, 

що, живо розмахуючи руками, робили сотні здогадів і найфантастичніших 

політичних комбінацій»306. До того ж, чимало українських військовиків, які 

повернулися з російського полону, були очевидцями революційних подій і 

творення української держави на Наддніпрянщині307. 

Уже наприкінці жовтня 1918 р. Перша світова війна почала 

завершуватись і в умовах поразок країн Четвертного союзу, Австро-Угорська 

монархія  йшла до розпаду. Українські офіцери здебільшого відчували усі ці 

військово-політичні зміни. Так, Іван Боберський занотував у свій щоденник 

враження о. Базилевича, духовника УСС: «Вже літом відчували ми, що прийде 

якийсь переворот. Старшини У.С.С. застановлялись, якби можна взяти 

команду Леґіону в свої руки на случай непредвиджених подій»308. В той же час,  

                                                                                                                                                                                                         
Микитюк, 1974 С. 43–44; Якимович Б. Збройні Сили України. Нарис історії. Львів: НАН України, ін.-т 

українознавства, 1996. – С. 85; Лозинський А. Українці на службі в австро–угорській армії. Всеукр. наук. журн. 

«Мандрівець». Тернопіль, 2016. № 2 (122). С. 23. 
304 Rydel J. Die k. u. k. Armee und die Gesellschaft Galiziens. La Galicie au temps des Habsbourg (1772–

1918): Histoire, société, cultures en contact / Dirigé par Jacques Le Rider et Heinz Raschel. Tours: Presses 

universitaires François–Rabelais, 2010. S. 222. 
305  Klimecki M. Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919. Warszawa: Oficyna 

Wydawnicza Volumen, 2000. S. 16. 
306 Тарнавський М. Спогади. Львів, 1992. С. 52.  
307 Кузьма О. Листопадові дні 1918 р. Ню Йорк: Видавнича кооператива «Червона Калина», 1960.  С. 40.  
308 Боберський І. Щоденник, 1918–1919 рр. / Упор. Ю.А. Мицик. К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. С. 

107. 
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підхорунжий УСС Дмитро Паліїв згадував, що «кожний здавав собі справу, що 

щось мусить прийти на зміну тому, що є. У повітрі кружляло те невідоме 

«щось»309. Cвоєю чергою, М. Тарнавський відзначав, що «по настроях у 

війську, й по інформаціях, що приходили з краю, знати було, що Австрії 

кінець»310. 

Із проголошенням 16 жовтня 1918 р. маніфесту імператора Карла І  «До 

моїх вірних австрійських народів» процес розпаду держави пришвидшився. 

Народи імперії Габсбурґів заявили про створення своїх держав. Маніфест 

Карла І серед офіцерського корпусу австро-угорської армії викликав різні 

настрої. Частина офіцерів були пригнічені і сумні, через австрофільські настрої 

та сподівання на Австрію у Першій світовій війні, а інші раділи від цієї новини 

і не приховували своїх почуттів і національних прагнень. Траплялися офіцери, 

які скориставшись неспокоєм, втікали з війська і не поверталися311. Але була 

велика кількість демобілізованих офіцерів, які повернулися додому, в 

Галичину. До утворення українського війська ці офіцери були безробітні та 

через економічну кризу займалися різними роботами для прожиття, зокрема 

дрібною торгівлею312. 

Зречення імператора Карла І від престолу вразило офіцерів і сприйнялось 

неоднозначно. Осип Колодницький занотував, що «вістка ця потрясла всіма. 

Більшість втішилася нею, але були і такі, головно серед старшин, що 

сумували»313. Поручник цісарської армії В. Петрикевич згадував, що вищі 

офіцери тоді були збентежені і, пам’ятаючи події революції 1917 р. в Росії, 

побоювалися щоб подібне не спричинилося і в австро-угорській армії. Жоден 

офіцер не знав що принесе наступний день, що буде з Галичиною і що буде з 

армією314. 

                                                             
309 Паліїв Д. Листопадова революція (З моїх споминів). Українська Галицька Армія. У 40–річчя її участи 

у Визвольних змаганнях в 1918–1919 рр. Матеріяли до історії. Вінніпеґ, 1966.  Т. ІІІ.  С. 20.  
310 Тарнавський М. Спогади. Львів, 1992. С. 68. 
311 Там само. 
312 Стецишин О. Ландскнехти Галицької армії / Центр досліджень визвольного руху. Львів: «Часопис», 

2012.  С. 14–15. 
313 Колодницький О. Моя служба в УГА. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1969. № 2. С. 26. 
314 Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zakład Zbiorów Mikrofilmowych . MF nr. 69010. S. 4. 
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Революційні події в Австро-Угорщині актуалізували українське питання і 

потребу творити українську державу. Так, Остап Хархаліс згадував слова 

хорунжого Микола Хархаліса: «…вкротці нам прийдеться перебирати владу в 

свої руки і кожний військовик, а тим більше старшина буде потрібний тут, в 

Галичині»315. 

Напередодні Листопадового Чину, і українські політики, і офіцери 

розділились на два протилежні блоки. Серед членів Української Національної 

Ради старші політики схилялись до компромісу з Австрією, а радикальніші 

молодші політики прагнули йти революційним шляхом316. Серед офіцерів були 

теж дві протилежні категорії. Одна частина офіцерів, які протягом  Першої 

світової війни перебували переважно в запіллі та яким «жилося дуже добре», 

ставилися до тогочасної військово-політичної ситуації в Австро-Угорщині 

доволі байдуже і навіть бажали продовження війни. Інші ж офіцери, які 

воювали на фронтах, зазнали поранень, бажали закінчення війни. Вони 

розуміли тодішнє військове становище Австро-Угорщини та турбувалися щодо 

подальшої долі українців та України. Ті офіцери шукали відповідної розв’язки і 

були готовими на випадок розпаду Австро-Угорщини і посягання поляків на 

Галичину, далі воювати, однак не за чужі інтереси, а за інтереси свого 

народу317.  

Однак більшість з цих проукраїнськи налаштованих офіцерів перебували 

далеко від Галичини, на італійському або албанському фронтах. Тому в 

Листопадовому Чині взяла участь невелика кількість українських офіцерів, які 

тоді були у Львові, під організацією Центрального Військового Комітету на 

чолі із сотником УСС Дмитром Вітовським. Попри це українським старшинам 

вдалося захопити ключові об’єкти міста і встановити українську владу. Олекса 

Кузьма згадував: «Справність українських старшин і вояків була зразкова. 

                                                             
315 Хархаліс О. І-ий листопад в Яворові (в 47-му річницю першої жертви Листопадового Зриву сл. п. 

Степана Британа). Вісті Комбатанта.  Ню Йорк, 1965. № 4. С. 41.  
316 Паліїв Д. Листопадова революція (З моїх споминів). Українська Галицька Армія. У 40-річчя її участи 

у Визвольних змаганнях в 1918–1919 рр. Матеріяли до історії. Вінніпеґ, 1966. Т. ІІІ. С. 21–22. 
317 Дольницький М. Військова підготовка Листопадового Зриву та її здійснення. Українська Галицька 

Армія. У 40–річчя її участи у Визвольних змаганнях в 1918–1919 рр. Матеріяли до історії. Вінніпеґ, 1958. Т. І. 

С. 52.  
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Цілий плян перевороту переведено так прецизійно і дальші розпорядки 

виконувано так бездоганно, що чужинні військові старшини, яких у Львові 

було безліч, висловлювались про це з найбільшим признанням»318. Навіть 

капітан, командир польських частин, майбутній полковник війська Польського, 

Чеслав Моньчинскі, висловлював здивування зі справності і спланованості дій 

та вважав, що українці «мусили мати інструкторів, які кожний рух обрахували 

з ними по хвилині»319. 

 

3.2. Поняття «війни за Україну» 

Напередодні Лютневої революції 1917 р. і революційних подій в імперії 

Ґабсбурґів восени 1918 р., офіцери Російської імператорської та кайзерівської 

армій, які були обтяжені тривалою війною, передовсім хотіли миру. Були 

офіцери, котрі повернулись з фронтів Світової війни в стані травми, змучені, 

поранені, і в них не горіло почуття долучитись до нової війни, хай навіть і за 

Україну. Вони прагнули якнайшвидше дістатись додому, до села/міста, до 

родини. Полковник Володимир Кедровський згадував, що «становище на 

фронті було кепське. Почувалося, що війна затягнулася занадто довго й серед 

вояків усіх ранґ наростав якийсь мовчазний протест»320. У цьому аспекті, 

вивчаючи психологію італійських військових Першої світової війни, 

дослідниця Др. Ванда Вілкокс зазначила: «Очевидна політична опозиція війні 

була незвичайна: більшість військових була стурбована наслідками війни на 

їхньому власному житті, сім’ї та прожитку, аніж з її наслідками для суспільства 

в цілому»321. 

                                                             
318   Кузьма О. Листопадові дні 1918 р. Ню Йорк: Видавнича кооператива «Червона Калина», 1960.  С. 

40. 
319 Mączyński C. Boje Lwowskie. Część I. Oswobodzenie Lwowa (1–24 listopada 1918 roku). Warszawa: 

Nakładem Spółki Wyd. Rzeczpospolita, 1921. S. 66. 
320   Кедровський В. 1917 рік. Вінніпеґ: Видавнича спілка «Тризуб», 1967. С. 16–17. 
321 Wilcox V. Between Acceptance and Refusal: Soldiers Attitudes to the War (Italy) and Italian Front. 1914–

1918–online. International Encyclopedia of the First World War / ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, 

Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson. Berlin: Freie Universität Berlin, 2014–15. P. 5. 
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Але й також серед молодших офіцерів почасти ходили розмови, що як 

тільки війна закінчиться, то не потрібно демобілізуватися, а домагатися змін 

форми державного устрою в тому напрямку, який би забезпечив народовладдя 

та провів соціальні реформи, що насамперед передали б селянам землю.  

Після скинення російського самодержавства, на фронті у війську почався 

процес національного пробудження. Однак відчувалася слабкість національної 

свідомості, яка була приглушена 250-річним гнітом царату, тривалим 

нищенням культурно-народного почуття і свідомості322. Тому існувала 

проблема ідентичності серед офіцерського загалу. Між офіцерами були ті, які 

вважали себе українцями, однак, була значна частина офіцерів, які вважали 

себе «малоросами» і «хохлами»323. Не бракувало таких і серед полонених 

офіцерів в таборах Фрайштадт, Йозефштадт в Австро-Угорщині. Тут Союз 

Визволення України ставив собі за мету «з «малороса», «православного», 

«крестянина» чи «руського» зробити національносвідомого українця»324. 

Провідну роль у військовому національному русі відіграв молодший 

офіцерський склад, в якому більшість складали українці. За професією, 

молодші офіцерські чини були вчителями, переважно сільських народних шкіл. 

Саме українські вчителі були тим свідомим демократичним елементом в армії, 

який допоміг поступово розвинутись національному почуттю в українському 

вояцтві та офіцерстві. Особливо сильний вплив на пробудження національної 

свідомості в українських офіцерів мала доба Козаччини і твори Тараса 

Шевченка. Сотник армії УНР Андрій Дідковський згадував, що «козацька доба 

будила в нас думки,  що козаки на Дніпрових порогах не були «русскими», що 

Шевченко, який у своїх віршах оспівав козацькі славні  героїчні походи не був 

«русским», ні «малорусским писателем», а українським»325. Так поступово у 

свідомості офіцерів зароджувалась думка про завдання відродити Україну. Але 

                                                             
322 Авраменко Н. Спомини запорожця.  Київ: Темпора, 2007. С. 166–167. 
323 Тютюнник Ю. Революційна стихія. Зимовий похід 1919–20 рр. Львів: Універсум, 2004. С. 15.  
324 Дубрівний П. Сірожупанники. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1962. № 3–4. С. 38.  
325 Дідковський А. Спогади. Новий Ульм: Українські Вісті, 1961. С. 27. 
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поряд з цим була чимала кількість зросійщених українських офіцерів, які «з 

презирством ставилися до всього українського»326. 

Почувши про падіння монархії, про волю, низка офіцерів покинули 

службу, деякі військовики не бажали повертатися з відпусток чи відряджень 

після лихоліть війни, а тим часом частина військовиків вбачали за необхідне 

підтримати в той момент фронт. Вважаючи революцію на Україні як за свою 

справу, вояцтво на фронті прийняли гасло: «Боротися за вільну Україну». 

Офіцери вже більше бажали вести війну не за царя і Російську імперію, яких 

вже не було, а як українські вояки, як українці327. До них поступово приходило 

розуміння, що вже достатньо українців полягло «за Веру, Царя и Отечество». 

Так, А. Дідковський згадував: «Думалося про рідний  край, про родину і про те, 

що буде зі мною далі. Кожного дня я приходив до такого заключення:… Вже 

багато перед нами загинули за «Веру, Царя і Отечества», а між ними майже 

половина наших людей з України»328. 

Та зазвичай в розуміння «вільної України», селянин та робітник, будучи 

солдатом, вкладав не завжди той зміст, який його інтеліґентні провідники – 

офіцери, викладали в численних резолюціях та постановах. Українські вояки 

тоді говорили: «Коли ще треба бути вояком, коли ще треба лляти кров, так я 

хочу бути українським вояком і лляти свою кров за свої рідні оселі, за свою 

вільну Україну»329. 

Ці бажання військовиків вилилися в резолюції та постанови, які друкував 

офіціоз Центральної Ради – газета «Нова Рада». У них офіцери вимагали 

комплектувати усі полки, котрі перебували в  Україні, винятково з українців, а 

                                                             
326 Голуб А. Збройна визвольна боротьба на Херсонщині в запіллю ворога (1917–1919 роки). За 

Державність. Матеріали до історії війська українського. Торонто, 1964. Збірник 10. С. 176.  
327 Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції 1917–1920 рр. Том І. Нью-Йорк: 

Видавництво Чарторийських, 1921. С. 23. 
328 Дідковський А. Спогади.  Новий Ульм: Українські Вісті, 1961. С. 25. 
329 Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції 1917–1920 рр. Том І. Нью-Йорк: 

Видавництво Чарторийських, 1921. С. 23. 
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також виділяти українських вояків, що перебували на фронті, в окремі 

військові частини та скеровувати їх в Україну330.  

Офіцери бачили Україну здебільшого автономною одиницею у складі 

федеративної Росії і за це бажали йти в бій. Однак, тут виникала проблема межі 

цієї України, яку ніхто не міг точно окреслити. В. Кедровський про це влучно 

зазначав: «Для нас, «мазепинців», було ясно, що ми мусимо добувати собі 

автономію, але ні розміри, ні форма тої автономії теж не були для всіх 

однаковими. Здавалося, що наша автономія буде мусіти відповідати загальній 

всеросійській перебудові і чим повніша й ширша вона буде, тим більше ми 

зможемо з неї скористати»331. Поряд з цим були і офіцери, які вважали, що 

«завданням повинно бути відродження тої самостійности, яку Україна втратила 

по Полтавськім бою 1709 р.»332. Однак, знову ж таки, А. Дідковський згадував, 

«як це робити, яка форма суспільного і державного устрою повинна бути, 

признаюся, ми тоді не думали. В порівнянні з нашою свідомістю і нашими 

силами, це була наша далека мрія. Ми одно тільки точно собі освідомлювали, 

що треба більше людей, які думали б приблизно так само, як ми. Це була й вся 

наша, скажімо, програма мінімум»333. 

Дня 18 червня 1917 р. воєнний міністр Олександр Керенський віддав 

наказ про початок наступу російського війська на австро-німецькі позиції. Цей 

«червневий наступ» був останнім наступом російської армії в часи Першої 

світової війни. Попри заяви О. Керенського, що «російська революційна армія 

з величезним піднесенням перейшла в наступ»334, українські військовики на 

цей наступ мали власний погляд. Перед ними стояло завдання безпосередньої 

оборони своєї рідної землі – України, а не Росії. А також, як згадував 

В. Кедровський, завдання оборони «своєї рідної хати, свого національного 

                                                             
330 Віче салдатів і офіцерів. Нова Рада.1917. № 4. 30 березня; Резолюція юнкерів українців. Нова Рада. 

1917.  № 5. 31 березня; Постанова засідання гуртка українців юнкерів і офіцерів. Нова Рада. 1917. № 10. 9 

квітня; В справі Українського полку. Нова Рада. 1917. № 18. 20 квітня. 
331   Кедровський В. 1917 рік. Вінніпеґ: Видавнича спілка «Тризуб», 1967.С. 17. 
332 Дідковський А. Спогади. Новий Ульм: Українські Вісті, 1961. С. 27. 
333 Там само. 
334 Россия и первая мировая война. URL: http://claw.ru/amilitary/it_gu_392.htm  
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гонору від руйнування та безчестя»335. Серед українського офіцерства йшло все 

більше відокремлення українських інтересів від загальноросійських.   

Разом з тим, Центральна Рада утворила «Комітет оборони Батьківщини», 

а генеральний секретар військових справ Симон Петлюра почав формувати так 

звані «батальйони рятування України». Українських офіцерів закликали в ім’я 

оборони України, волі народу стати під прапор порятунку України. А відозва 

«До українців вояків на всіх фронтах» оголошувала: «…як одженемо німців і 

не пустимо їх на нашу землю, то спасемо Україну, спасемо нашу землю, наше 

хазяйство, наших дітей і жінок, нашу волю, наше право на вільне життя. Коли 

ж нічого не будемо робити в цій справі, то неславно загинемо і загубимо 

Україну. Проклянуть нас діти наші і не признає нас Україна за своїх синів!»336.  

Як писав сучасник червневого наступу: «Українське вояцтво, розгор-

нувши свої жовто-блакитні прапори, переконане, що тим послужить великій 

справі відродження батьківщини, рушило в бій»337. 

Після більшовицького перевороту, питання боротьби за України набуло 

нової форми. Адже від листопада 1917 р. перед Україною з’явився новий 

ворог – більшовицька Росія. Постала проблема оборони України задля 

збереження УНР. В різних військових частинах відбувалися з’їзди, збори, на 

яких офіцери ставили на порядок денний питання захисту України від 

більшовиків, обговорювали подальші дії.  

У той час не всі офіцери переживали однакові почуття. З одного боку, 

чимало українських офіцерів відгукнулося на заклик Центральної Ради 

боронити Україну від більшовицького війська Зокрема, Корпусна Рада 

Першого Українського корпусу на засіданні 29 листопада 1917 р. постановила: 

«…Українське вояцтво не може допустити, щоб влада на Україні належала 

чужинцям і рішуче буде боротись всіма засобами з такім безсовістним 

                                                             
335   Кедровський В. 1917 рік. Вінніпеґ: Видавнича спілка «Тризуб», 1967. С. 270. 
336   Мірчук П. Від Другого до Четвертого Універсалу. Торонто: Ліга Визволення України, 1955. С. 13. 
337 Там само. С. 15. 
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домаганням большевиків. Це треба знати і не робить зайвої бойні, яка уже 

осужена всією російською і українською демократією»338.  

Генерал Павло Скоропадський звернувся до свого Першого Українського 

корпусу з промовою, яку офіцерство відразу підтримало: «Козаки і старшини! 

Нас уряд Центральної Ради покликав і дав завдання боронити нашу 

Батьківщину від ворогів…Наш обов’язок знищити ворога і не допустити до 

м. Києва. З Богом до перемоги!»339. 

П. Скоропадський згадував, що особливо серед молодшого офіцерства 

панувала думка, що на фронт проти німців йти не потрібно, а необхідно 

«рятувати Київ, бо великороси «знищать рідну матку-Україну»340. Військовики 

також підтримали заклик С. Петлюри на боротьбу з більшовиками за Україну: 

«…із сотень грудей вирвалося: «Хай живе самостійна Україна! На боротьбу! 

Вперед! Усі покладемо голови, але здобудемо волю своєму народові! Геть з 

Москвою! На Київ!.. На Київ!.. Хай живе Україна!»341. 

З іншого ж боку, тоді, коли одні офіцери воювали в лавах української 

армії, захищали Україну від більшовицьких військ, інші зовсім не мали 

бажання провадити збройну боротьбу і говорили: «Ми будемо потрібні своїй 

батьківщині в свій час по своєму цивільному фаху»342. Відтак, збори 

представників Першого ґвардійського корпусу 11 грудня 1917 р. під впливом 

більшовицької аґітації заявили: «Зібрання требуіт от корпусного комітета щоби 

це дїло робити не рушницями а словами. Ми всї проті цего щоби ішли на 

громадянською війну і не хочемо бачить свій рідний край від розгораючоі 

руіни. Ми Украінці як раніше так і тепер будемо іти разом з великорусами рука 

об руку защищать своі інтереси і добиватися скорішого міра зімлі і волі»343. 

                                                             
338   ЦДАВО України. Ф. 4104 (Штаб І–го Українського козацького корпусу військ УНР. м. Біла Церква 

Київської губернії). Оп. 1. Спр. 1. Арк. 3. 
339   Панченко І. Перший Український корпус. Українське Козацтво. Ч. 2. Чикаґо, 1972. С. 15. 
340 Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917–грудень 1918. Київ; Філадельфія, 1995. С. 86. 
341 Удовиченко О. Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних 

Сил 1917–1921. Київ: Видавництво «Україна», 1995. С. 18.  
342 Прохода В. Записки до історії Сірих (Сірожупанників). За Державність. Матеріяли до історії 

війська українського. Каліш, 1935.  Збірник 1. С. 80.  
343 Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zakład Zbiorów  Mikrofilmowych. MF nr. 87258. S. 53. 
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Були також і такі офіцери, котрі в час війни з більшовиками оголосили 

нейтралітет. Про це писали очевидці і учасники тих подій. Полковник Микола 

Ґалаґан згадував: «Московсько-большевицьке військо сунуло на Україну та 

щодня все ближче й ближче підступало до Києва. А тим часом «браття 

козацького роду», які позбирались у Києві у великій кількості та називали себе 

полками імені різних українських героїв, оголошували свій знаменитий 

«нейтралітет» у боротьбі між військом Української Центральної Ради та 

московськими большевиками; вони лишались сторонніми глядачами в цьому 

нерівному двобою й спокійно «лускали насіння»344. Д-р Яків Зозуля зазначав, 

що «хоч у Києві було ще коло двох дивізій війська, які складалися з полків зі 

славними гетьманськими іменами, але всі вони відмовилися виступити проти 

большевиків і оголосили «нейтралітет»345. 

Це показує особливості ментальності українського народу. Зокрема, 

Юрій Шевельов стосовно цього зауважив, що основними ворогами і бідами для 

України є Москва, комплекс Кочубеївщини та український провінціалізм,  які є 

архетипними для українців 346.  

Після антигетьманського повстання в листопаді 1918 р. відбулося 

стихійне творення армії Директорії УНР, під час якого виникла значна 

кількість авантюристів, отаманів, котрі насправді не були офіцерами. І увесь 

тягар боротьби проти більшовиків у 1918–1919 рр. ліг на ту частину офіцерів, 

які були «справжніми лицарями, що стали на захист своєї батьківщини»347. Це 

помітив і член Української Національної Ради ЗУНР, Осип Назарук: «…бачив я 

й дуже енерґійних старшин, але це були виїмки»348. 

                                                             
344 Ґалаґан М. З моїх споминів (1880–ті—1920р.): Документально-художнє видання / Передмова: Т. 

Осташко, В. Соловйова. К.: Темпора, 2005. С. 330. 
345 Зозуля Я. Облога Києва. Відступ української армії на Волинь та організація санітарної служби. За 

державність. Матеріали до історії війська українського. Торонто, 1964. Збірник 10. С. 43.  
346 Шевельов Ю. Триптих про призначення України. Харків: Права людини, 2012. С. 17. 
347 Капустянський М. «Похід Українських армій на Київ–Одесу в 1919 році». Є. Маланюк «Уривки зі 

спогадів». Документи та матеріали: Документально–наукове видання / Передм. Я. Тинченко. К.: Темпора, 

2004. С. 20. 
348 Назарук О. Рік на Великій Україні. Конспект споминів з Української революції. Відень: Видання 

«Українського прапору», 1920. С. 27.  
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Ці офіцери не вважали себе «петлюрівцями», а офіцерами української 

народної армії. Борис Антоненко-Давидович занотував про це у своїх 

споминах: «слово «петлюрівець» – не українське слово, його накинуто нам 

зовні: ніхто з військових, урядовців, діячів науки й мистецтва тих вікопомних 

літ так не називав себе, бо служили вони не Петлюрі, а ідеї національного 

відродження України»349. 

У цей період українські офіцери вже чіткіше уявляли межі України, за 

яку вели боротьбу. Своєю Батьківщиною вони бачили територію Надд-

ніпрянщини, тобто Центральної України, але відчували також  і зв'язок з 

Галичиною. Тому для допомоги ЗУНР українські офіцери з Наддніпрянщини, 

разом з генералом М. Омеляновичем-Павленком та полковником Є. Миш-

ковським, брали участь в бойових діях проти поляків в Галичині. Українських 

військовиків пов’язувало гасло «За Україну!», але як писав В. Петрів, «Укра-

їну» не реальну, а тільки відчуту350.  

Однак, М. Ґалаґан згадував, що як тільки наддніпрянці понесли перші 

важкі втрати, низка офіцерів висловили невдоволення проти цієї війни: «Чого 

ми будемо воювати за чужу землю, хіба у нас свої мало?», «Поляки теж наші 

брати…»351. М. Омелянович-Павленко згадував, що «у той самий час «брати» 

немилосердно били з гармат…коли всі «арґументи» були вичерпані, то 

наддніпрянські частини просто відмовилися продовжувати наступ»352.  

На засіданні Трудового Конґресу 25 січня 1919 р. С. Петлюра закликав до 

«однодушної оборони батьківщини перед ворогами»353. Полковник Є. Коно-

валець, що був присутній  на засіданні, заявив, що хоч становище українського 

                                                             
349 Антоненко-Давидович Б. На шляхах і роздоріжжях: спогади, невідомі твори. Київ: «Смолоскип», 

1999. С. 44. 
350 Петрів В. Принцип творення збройної сили на основі недавнього минулого. Нація в поході: орган 

української державницької думки. Берлін, 1941. Рік ІІІ. Ч. 5-6. С. 21. 
351 Омелянович-Павленко М. Спогади командарма (1917–1920): Документально–художнє видання  / 

Упоряд.: М. Ковальчук.  К.: Темпора, 2007. С. 123.  
352 Там само.  
353 Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921.  К.: Темпора, 2003. С. 87. 
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війська критичне, але військовики Першого полку УСС «не залишать Київ без 

бою»354.  

Достатньо влучно зауважив Я. Тинченко, що у 1918–1919 р. офіцерство 

української армії ще не становило собою єдиної спільноти, а ділилося на кілька 

категорій. Зокрема, це ідейні молоді офіцери, яких була меншість; молоді 

офіцери, покликані за мобілізацією і часто тікали з армії при перших невдачах і 

їх було найбільша кількість; кадрові офіцери-українці з царської армії, які 

тривалий час тяжіли до білого руху; офіцери інших національностей, які не 

надовго вступили до української армії і лише окремі з них залишился до 

кінця355. 

Для офіцерів Української Галицької Армії поняття «війна за Україну» 

виступало дещо відміннішим, іншим, ніж для офіцерів армії УНР. Протягом 

1918–1921 рр., у війнах з Польщею, більшовиками в уявленні офіцерів УГА це 

поняття виступало у двох площинах як війна за дві Батьківщини: під час 

польсько-української війни 1918–1919 рр. це була війна за «вужчу» 

Батьківщину – Галичину, а після переходу р. Збруч і об’єдання УГА з армією 

УНР розпочалася війна за «ширшу» Батьківщину – Велику Україну, Над-

дніпрянщину.  

Подібно до військових з армії УНР, у свідомості офіцерів УГА теж 

змінилося бачення війни: відбулася еволюція від війни за цісаря до війни за 

Україну. Ця зміна відбулася поступово, навіть болісно, оскільки тривалий час 

міцно зберігалися австрофільські настрої серед офіцерства, що залежало від 

виховання і середовища, в якому вони перебували. М. Тарнавський чітко 

вказував: «…на мені в рівній мірі ваготів однострій австрійського старшини, 

присяга, як і австрофільство, що в’їдалося  нам через кілька поколінь в мізок, 

кість і кров»356. Ще на початку 1918 р., після підписання Брест-Литовського 

мирного договору, офіцери були переконані, що з розпадом Росії австрійське 

                                                             
354 Там само. 
355 Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної Республіки (1917–1921). Книга ІІ. Київ: 

Темпора, 2011. С. 64. 
356   Тарнавський М. Спогади. Львів, 1992. С. 58. 
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військо ввійде до України і за допомогою УСС Австрія створить буферну 

українську державу або навіть надасть їй незалежність357. Австрофільські 

настрої поволі змінились на національну свідомість, збільшилось переконання, 

що інтереси Австрії не збігались з інтересами України. І в час розпаду Австро-

Угорщини перед офіцерами постала проблема вибору.  Більшою мірою ними 

«заволоділо почуття обов’язку»358. 

Це почуття обов’язку, нові бажання, сподівання і визначали 

психологічну готовість до війни. Уже в період війни з Добровольчою армією 

Василь Ілащук згадував: «Небораки переконалися, що перед ними вже не ті 

стрільці, що рік тому на широких фронтах австрійської монархії віддавали своє 

життя і проливали кров «фюр кайзер унд лянд» – «за цісаря і державу». Перед 

«делеґатами» стояли стрільці, що знали тільки Україну і за неї жадні муки не 

були для них страшні»359. 

Потрібно вказати, що подібні почуття щодо нової війни охопили не всіх 

офіцерів. Зокрема, виснажені війною фронтові офіцери бажали дістатися своєї 

домівки і не зважали на державні, політичні зміни. Так, поручник 

В.  Петрикевич зафіксував свої враження у 1918 р.: «Пятий рік війни! Страшно 

подумати над сими словами. Вичерпанє і умученє слїдне на кождім кроці»360.  

На відміну від травмованих воєнним лихоліттям офіцерів, молодші щойно-

вишколені військовики вважали, що вони психологічно готові до війни. Хоч 

самі не брали участі в Першій світовій війні, але бачили розриви стрілен, 

поранених людей, шпиталі і таким чином були призвичаєні до воєнної 

атмосфери, знали «посмак воєнного лихоліття», були свідомі куди поїдуть та 

що може чекати їх на війні361.         

                                                             
357   Там само. С. 56. 
358   Гайдучок Степан: Воєнні спомини / Уклад. і авт. передм. О. Вацеба, Б. Якимович; Ред. кол.: Б. 

Якимович (голова) та ін. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. С. 13. 
359 Ілащук В. В денікінському полоні, в Дарниці 1919 р. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1973. № 4. С. 29. 
360 Biblioteka Narodowa w Warszawie. – Zakład Zbiorów Mikrofilmowych . MF nr. 69010. S. 1. 
361 Побігущий-Рен Є. Мозаїка моїх споминів. Мюнхен; Лондон, 1982. С. 18. 
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Так визначилась ідея «війни за Україну» в галицьких офіцерів – 

об’єднана Галичина і Наддніпрянщина, соборна Україна362. Ця ідея криста-

лізувалася ще з часів чину Леґіону УСС, які йшли з гаслом: «Ми йдем воювати 

за Україну!». До того ж, регулярні полки Австро-Угорщини формували за 

територіальним принципом, і частини з українською більшістю вже творили 

певну спільноту із почуттям до її приналежності363. В. Ілащук зауважив, що 

«…поки ми не доб’ємося до своїх, поки не станемо в лави Української Армії – 

ми «австрійці», а наша програма – Вільна Соборна і Самостійна Україна!»364. 

Під час війни з поляками військовик УГА окреслив фронтовий настрій: «Зараз 

нема ні закордонної, ні галицької України, є тільки одна соборна Україна, за 

яку будемо битися до останнього»365 

Однак, бачення України в офіцерів було лише емоційне, територіально 

офіцери її майже не знали. Частіше всього вони перебували в межах Галичини, 

в населених пунктах Австро-Угорщини, або під час Першої світової війни на 

фронтах в Центральній Європі. Бувати на Наддніпрянщині доводилось не-

багатьом. Через це І. Боберський вважав, що кожний військовик повинен мати 

з собою карту України: «Котрий з них знає, де є Сян, де є Буг, де Прут, де Дон? 

Так мало подорожуємо по Україні. Львів’яни знають Україну лишень по Янів і 

Зимну Воду – Рудно. Я знаю Україну лишень по Бібрку»366. 

Першим актом війни за Україну для галицьких офіцерів був Листо-

падовий Чин 1918 р. Хоча деякі з офіцерів і радили відкласти виступ, їхню 

думку не підтримали офіцери у Львові. Оскільки ніч з 31 жовтня на 1 лис-

топада 1918 р. решта офіцерів на чолі з Д. Вітовський бачили як єдиний шанс 

відродити українську державність. О. Хархаліс згадував, що було «не легко 

передати враження цієї листопадової ночі і першого листопада. Радість з 

                                                             
362 Дашкевич Р. Про Січових Стрільців. Вісті. Орган військово-політичної думки Крайової управи братства 

кол. Вояків 1 УД–УНА в Німеччині. Мюнхен, 1965. Ч. 118. С. 68. 
363 Петрів В. Принцип творення збройної сили на основі недавнього минулого. Нація в поході: орган 

української державницької думки. Берлін, 1941. Рік ІІІ. Ч. 5–6. С. 21. 
364  Ілащук В. В денікінському полоні, в Дарниці 1919 р. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1973. № 5–6. С. 51. 
365 Обідний М. Ми поборемо. Стрілець. Станиславів. 26 марта 1919 р. Ч. 13. С. 5. 

366 Боберський І. Щоденник, 1918–1919 рр. / Упор. Ю.А. Мицик.  К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. С. 

143. 
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приводу відродження своєї держави притьмарювала пролита молода кров – 

першої жертви на вівтарі нашої держави»367.   

Українські офіцери зрозуміли, що варто вже боротися за свій народ, свої 

інтереси. До прикладу, І. Боберський писав, що боротьба пробудила відвагу і 

рішучість українських військовиків і «хотяй би ця війна не скінчилась успішно, 

то на всякий случай буде мати вплив на наше дальше поведення. Дотепер 

воювали українці для других, тепер рішились ми воювати лишень для нас»368. 

Поряд з цим, ще один учасник листопадових подій, сотник УГА О. Кузьма 

згадував слова стрілецького командира: «Досі ми воювали за чужих, а тепер 

зачинаємо воювати за себе. Сьогодні повстає все українське вояцтво, щоби 

створити українську державу»369. Зі свого боку Євген Побігущий-Рен 

розмірковував: «Скільки то десятиліть, а то й віків наш вояк-українець гинув у 

чужій уніформі за чужі, імперські інтереси. Тепер, ми, українські вояки»370. 

Також серед військового загалу панувало переконання, що держави Антанти 

уважно розглянуть польсько-український конфлікт і вирішать його на 

українську користь371.  

Попри складне становище українського війська, низка молодих старшин 

не бажали залишати Львова. Четар Мирон Заклинський згадував,  що вони не 

хотіли вірити в наказ відступити зі Львова: «Це ганьба! Це зрада!» – кричали 

вони. «Нема причини покидати Львів!» – Референти старалися переконати їх, 

що наша ситуація безнадійна, та вони не хотіли слухати. – «Такої ганьби УССи 

не переживуть! Ми останемо! Ми покажемо, що місто можна держати! А як 

згинемо, то з честю!»372 

Утрата Львова 22 листопада 1918 р. відчутно позначилась на загальному 

настрою офіцерства. До прикладу, учасник війни Михайло Островерха так 

                                                             
367 Хархаліс О. І-ий листопад в Яворові (в 47-му річницю першої жертви Листопадового Зриву сл. п. 
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368 Боберський І. Щоденник, 1918–1919 рр. / Упор. Ю.А. Мицик. К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. С. 62. 
369 Кузьма О. Листопадові дні 1918 р. Ню Йорк: Видавнича кооператива «Червона Калина», 1960.  С. 65. 
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описав цей настрій: «Зимовий холод проникав до кости. І як у деякий день 

блиснуло сонце, то це й була велика розрада для нашого вояка в цій війні»373. У 

ході польсько-української війни траплялась нехіть воювати і зневіра галицьких 

військовиків. Лунали різні висловлювання,як наприклад: «Робіть мир, поки не 

розбігнеться фронт»374, «Я знаю, що то є свята Україна і свята злука, але по що 

воювати…Сто куль піде, як мухи, а одна трафить на вас, або на мене…Я знаю, 

що то є свята злука, але то є непотрібне»375. Тому чимало офіцерів не взяли 

участь у війні за Львів. Учасники і очевидці львівських боїв стверджували, що 

велика їх кількість «вешталась по столиці»376. 

Після втрати столиці головною метою для офіцерів у війні з Польщею 

став не захист кордонів ЗУНР, а боротьба за повернення Львова377. Заклик «На 

Львів!», під час наступних воєнних операцій, «вкорінився в психіці широких 

мас та що ним жила суспільність й армія в січні, лютому і березні 1919 р.»378. 

Уряд ЗУНР відмовився від пропозиції Місії генерала Ж. Бартелемі залишити за 

Польщею Львів і Дрогобицько-Бориславський нафтовий басейн, оскільки це не 

відповідало настроєві українського війська379.  

До того ж, Акт Злуки ЗУНР і УНР 22 січня 1919 р. дещо додав сил на 

подальшу боротьбу. Як фронт, так і запілля з надзвичайним позитивом 

сприйняли цю подію. М. Омелянович-Павленко відзначив, що «від цього часу 

ідея соборної самостійної Української Держави мала живити й посилати на 

подвиги провідників і маси»380. 

Чортківська офензива Української Галицької Армії в червні 1919 р. стала 

ключовою подією на другому етапі польсько-української війни. Фактично 
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моральний стан офіцерів залишився стійким, оскільки низка офіцерів, які були 

нерішучими, після відступу зі Львова дезертирували і у війську залишились 

тільки ті, що «рішене було за всяку ціну видержати до самого останку»381. І 

лише нестача амуніції, оснащення і зброї змусили військовиків УГА 

відступити під натиском ворога за р. Збруч. 

Перехід Збруча, відступ з «вужчої Батьківщини» був драматичний для 

галицьких офіцерів. Але відразу вони взяли на озброєння нове гасло – «Через 

Київ на Львів», що ввів в обіг четар УГА Роман Купчинський. Цей клич 

покращив настрій військовиків, додав надії, «що ще не страчено всього, та що 

все таки можна буде колись відбити нам «від вражого ляха» нашу рідну 

землю»382. 

Настрої офіцерів по відході з Галичини і вступ у війну з більшовиками 

«за ширшу Батьківщину» яскраво подають їхні спогади. Наприклад, сотник 

УГА Іван Козак писав: «Покидаючи свою вужчу батьківщину, вояки УГА 

«зажурились, як Збруч річку проходили». Одначе їхню журбу та їхній сум 

розвіяло нове гасло «через Київ до Львова»: «…з новою надією і новими 

завданнями, які для нас, уродженців галицької землі, мали тоді найбільше 

значення: «Через Київ на Львів!»383. Перед очима їхніх душ з’явилася візія 

«матери городів руських», золотоверхої столиці Соборної України»384. Офіцер 

УГА Іван Вислоцький відзначив, що «Українська Галицька Армія перейшла 

Збруч і йшла допомагати своїй ширшій Батьківщині, Придніпрянщині. Ішла 

виганяти червоного ворога…»385. Тож, як зазначив М.  Капустянський, «взяла 

верх ідея Соборної України. Рубікон перейдено»386. 

                                                             
381 Крезуб А. Нарис історії українсько–польської війни 1918–1919. Ню Йорк: «Око», 1966. С. 142. 
382 Галушка І. Спомини про мої переживання від 28 жовтня 1918 до середини січня 1921 року. Вісті. 

Орган військово-політичної думки Крайової управи братства кол. Вояків 1 УД–УНА в Німеччині. Мюнхен, 

1962. Ч. 105. С. 7. 
383 Ґалан В. Перехід Збруча. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1969. № 1. С. 23.  
384 Козак І. Українська Галицька Армія. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1969. № 1. С. 8. 
385 Вислоцький І. Спомини розвідчого старшини з Першої світової війни. Львів: Галицька видавнича 

спілка, 2005. С. 129. 
386 Капустянський М. «Похід Українських армій на Київ–Одесу в 1919 році». Є. Маланюк «Уривки зі 

спогадів». Документи та матеріали: Документально-наукове видання / Передм. Я. Тинченко.  К.: Темпора, 

2004.  С. 123. 
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Для всіх формувань УГА і армії УНР гасло було спільне – боротьба за 

державність387. Наступ об’єднаних армій УНР і УГА для українських офіцерів 

на Київ мав величезне політичне, ідеологічне значення. Хоча багато галичан 

виступали за похід на південь, до Одеси, оскільки це відкривало б шлях до 

Європи388. Однак, образ Києва як столиці України, як мети боротьби за Укра-

їну, переважила серед офіцерів. О. Назарук відзначив, що «Київ  представляв 

для України таке значіння, як Львів для Східної Галичини, а може навіть 

більше. Заступити Київа навіть сяк-так не може ні одно українське місто»389. 

М. Островерха згадував настрій в час походу: «Ми стояли перед Святошином і 

ждали нових наказів. І в кожного з нас ритмувало серце: Київ!»390. 

Звільнення Києва від більшовиків було одним із апогеїв боротьби 

українського війська за Україну. М. Капустянський про це писав: «Мети 

досягнено. Столиця Соборної України в руках у нашого війська. Об'єднані 

Українські Армії своєю кров'ю визволили Київ»391. Тому наслідки втрати Києва 

були фатальні і для політичного проводу України, зокрема С. Петлюри, і для 

війська. До фізичного виснаження, складного психологічного стану, нестачі 

амуніції додалася ще війна з Добровольчою армією392. За головного ворога 

УНР офіцери бачили більшовиків і завзято воювали з ними. Але, коли восени 

1919 р. з’явився новий противник – Біла армія, багато хто з них виявився 

морально не готовим виступити проти неї393. О. Удовиченко про це свідчив: «В 

3-ій дивізії було кількох чужинців, що льояльно виконували свої обов’язки 

українських старшин. Коли розпочалася… війна з Добровольчою армією, 

                                                             
387 ЛННБ ім. В. Стефаника, ВР. Ф. 1 (Бібліотека НТШ у Львові). Оп. 2. Спр. 122.  Арк. 4. 
388 Доценко О. Літопис Української революції. Матеріяли й документи до історії Української революції. 

Т. ІІ. Книга 4. Київ; Львів, 1923. С. 8.  
389 Назарук О. Рік на Великій Україні. Конспект споминів з Української революції. Відень: Видання 

«Українського прапору», 1920. С. 20.  
390 Островерха М. Блиски і темряви. 1918–1919–1920. Ню Йорк 1966. С. 107. 
391 Капустянський М. «Похід Українських армій на Київ–Одесу в 1919 році». Є. Маланюк «Уривки зі 

спогадів». Документи та матеріали: Документально–наукове видання / Передм. Я. Тинченко.  К.: Темпора, 

2004. С. 258.  
392 Мишуга Л. Похід українських військ на Київ (серпень, 1919). Відень: Видання «Українського 

Прапору», 1920. С. 20.  
393 Науменко А. Виховання особового складу армії доби Директорії УНР. Воєнна історія. № 1 (43). Київ, 

2009. URL: http://warhistory.ukrlife.org/1_09_4.html 
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комдив…, зрозумівши їх положення, сам звільнив їх, на їхнє бажання, від 

дальшого виконання тих обов’язків»394. 

Військовики української армії, від рядовика до офіцера, розуміли 

обставини, в яких вони повинні були воювати. О. Удовиченко влучно зазначив: 

«Кожний розумів, що без зброї і набоїв, голий і босий з одною непереможною 

ідеєю в серці – Незалежна Україна – він не зможе подолати ворога»395.  

Унаслідок воєнних поразок, поширення епідемій різних хворіб, 

відсутності резерву чимало галицьких офіцерів були зневірені, всіляка «ідея 

гаснула»396. Це помітно на сторінках приватних листів військовиків: «…значне 

число Стрільців-Галичан (переважно Білоцерківців), які зневірені хотять за 

всяку ціну дістатись до Галичини».397  

Наступною такою героїчною подією у війні за Україну став Перший 

Зимовий похід армії УНР по запіллю Червоної та Добровольчої армій під 

командою генерала М. Омеляновича-Павленка. Як писав О. Удовиченко, 

«самопосвяту і глибоке переконання у своїй ідеї мусили мати ці герої, щоб 

перетерпіти усі ті лиха»398. Наприкінці 1919 р. з початком Першого Зимового 

походу і після відходу всіх слабодухих та симпатиків білогвардійської ідеї 

остаточно оформилися моральні якості та політичні погляди офіцерів армії 

УНР399. 

У 1920 р. відчувалося наближення кінця визвольним змаганням, але 

офіцери продовжили вести бої. Наприклад, командир Першого чорноморського 

полку казав: «Я воював за неньку Україну і буду за неї воювати до смерти»400. 

Командир пішого куреня Другої кулеметної бригади полковник Гнат 

Порохівський згадував: «Щира любов до Батьківщини, мрії про її визволення, 
                                                             

394 Удовиченко О. Третя Залізна дивізія. Матеріяли до історії війська УНР. Рік 1919. Нью–Йорк: Червона 

Калина. 1971. С. 168. 
395 Удовиченко О. Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних 

Сил 1917–1921. Київ: Видавництво «Україна», 1995.  С. 132. 
396 Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921.  К.: Темпора, 2003. С. 88. 
397 Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zakład Zbiorów  Mikrofilmowych. MF nr. 87287. S. 215. 
398 Удовиченко О. Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних 

Сил 1917–1921...  С. 141. 
399 Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної Республіки (1917–1921). Книга ІІ. Київ: 

Темпора, 2011. С. 64. 
400 Сосюра В. Третя рота. URL: http://lib.ru/SU/UKRAINA/SOSYURA/3rota_pr.txt_with-big-pictures.html 
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ненависть до ворога, муки, перенесені в боротьбі, пам'ять про товаришів та 

начальників, що загинули в боях, – все це зливало цих в вояків в одну 

братерську сім’ю…»401. 

Уже в час Другого Зимового походу, що став завершальним актом війни 

за Україну, військовики продовжили нерівну боротьбу і відмовились від 

переходу на бік більшовиків: «…бо всі ми бились за Україну і присягались 

битись до загину. Ми знаємо, що нас чекає…»402. 

Загалом же чимало українських офіцерів вважали, що на українських 

землях йде не якась «гражданская война», а передусім війна національна, за 

свободу України проти всіх її тодішніх ворогів – поляків, червоних і білих 

росіян403. Звичайно, не всі офіцери були віддані своїй справі. Наприклад, 

хорунжий УГА Т. Бурчак згадував, що були і «пани при війську», котрі «по 

війні робили інтереси і легкодушно тратили гроші без жалю і застановлення, 

що завтра буде з нами»404. 

 

3.3. Взаємостосунки офіцерів і української влади 

Центральна  Рада через те, що сама щойно розпочинала свою діяльність, 

9 березня 1917 р. видала відозву «До українського народу», в якій закликала 

селян, робітників, солдат та інтеліґенцію зберігати спокій, гуртуватися в 

політичні, культурні та економічні союзи та товариства. Офіцери одні з перших 

відгукнулись на цю відозву. Того ж дня на зборах офіцерів та солдатів 

Київської міської залоги утворено Установчу українську військову раду на чолі 

з полковником Михайлом Глинським, яка зажадала від Тимчасового уряду 

«вчинить для України ще до скликання Установчих зборів такий самий 

правний акт, який вже видано для Фінляндії і потвердить за Українським 

                                                             
401 Порохівський Г. Матеріяли до історії 2-ої Кулеметної бригади. За Державність. Матеріяли до історії 

війська українського. Каліш, 1935. – Збірник 1. С. 147. 
402  Битинський М. Навколо Базару. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1971. № 1. С. 11. 
403  Антоненко-Давидович Б. На шляхах і роздоріжжях: спогади, невідомі твори. Київ: «Смолоскип», 

1999. С. 98. 
404 ЦДІА України у Львові. Ф. 309 (Наукове товариство імені Т.Г. Шевченка, м. Львів). Оп. 1. Спр. 1131. 

Арк. 73.  
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Народом всі права і вільності»405. Також в ухвалі Установчої військової ради 

йшлося, що кожен українець-вояк повинен пам'ятати: кінцевою метою війни є 

«зібрати до купи всі землі українські, всі гілки українського люду в Росії, 

Австрії, Угорщині, з'єднаний, суцільний Український Народ увести в спілку 

вільних народів Вільної Росії»406. 

Разом з тим був утворений Офіцерський професійний союз на чолі з 

полковником Л. Новосільцевим, який захищав професійні інтереси старшин. 

Союз виступав проти Тимчасового уряду, бо вважав своєю владою Центральну 

Раду407. Однак, не всі офіцери визнавали Центральну Раду. Зокрема, в березні 

1917 р. в Києві був утворений Всеросійський військовий союз, який у своєму 

заклику до солдатів на початку квітня 1917 р. визнав, що «Тимчасовий уряд є, 

до скликання Установвчих зборів, єдиним правоздатним і відповідальним 

виконавцем волі Росії»408. 

Протягом березня–квітня 1917 р. тривали численні маніфестації офіцерів, 

де можна простежити їхнє ставлення до влади та вищих керівників держави на 

початках творення української державності. Зокрема, 25 березня на Хрещатику 

біля будинку Міської Думи відбулася маніфестація різних військових частин. 

Газета «Нова Рада» про це пише: «Настрій росте й шириться на юрбу, досягає 

найбільшої сили, коли підходить скромна валка, на чолі якої професор 

М.  Грушевський»409. Михайло Грушевський і для офіцерів, і для всіх українців 

був символом української революції та України. Газета «Нова Рада» події тієї 

маніфестації передає так: «…З юрби летять вигуки до балкону: «покажіть нам 

його! Покажіть нам М. Грушевського!». Двоє офіцерів підхоплюють 

М. Грушевського на руки і несуть на гору на балкон. Члени Військового 

Комітету розступаються і оплесками зустрічають славного українця. Перед 

                                                             
405 Верстюк В. Українська Центральна Рада і армія. Воєнна історія. № 1-3. Київ, 2007. URL: 

http://warhistory.ukrlife.org/1_3_07_2.htm  
406 Там само. 
407 Петрів В. Спомини з часів української революції (1917–1921). Частина І: До Берестейського миру. 

Львів: Червона Калина, 1927. С. 17.  
408 Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України).  Ф. 57 

(Колекція документів з історії Комуністичної партії України. 1870–1965 рр.). Оп. 2. Спр. 112. Арк. 69.  
409 Маніфестація в Києві. Нова Рада. 1917. № 1. 25 березня. 
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М. Грушевським величезна привітна юрба. Місто Київ вітає його, як 

представника українського руху…»410. 

Політики Центральної Ради були авторитетом особливо для 

провінційного українського офіцерства. Полковник М. Чеботарів, котрий 

переїхав формувати Гайдамацький кіш Слобідської України до Києва згадував 

411: «Для мене Київ [за] весь час моєї праці на Слоб[ідській] Україні був 

величезним авторитетом, і я просто з надзвичайним пієтизмом ставився до 

нього, до всіх видатних наших  людей. Там же зібралися і всі наші авторитети: 

Грушевський, Винниченко, Порш, Петлюра і т. д.»412. В середовищі офіцерів 

С. Петлюра, попри невійськову освіту, виступав як «патріот, добрий 

промовець. Людина здібна»413, а М. Грушевський був «нашою науковою 

гордістю, знаменитим істориком і діячем»414. 

Офіцери та солдати підтримали Центральну Раду в її починаннях як 

захисницю українських інтересів, бо сподівалися творити міцну державу та 

армію. Про це свідчать привітання до неї, які надходили весною 1917 р. із 

різних військових частин, формувань та фронту. Особливо вони були 

численними після Всеукраїнського Національного Конґресу, де Центральну 

Раду визнали представницьким органом українського народу. Зокрема, вояки 

Бессарабського полку надіслали вітання, що вони: «…од щирого серця і 

глибини душі вітають Українську Національну Раду, бажають успіху…»415. 

Українці 247 полку м. Новоузенська 16 квітня 1917 р. надіслали лист 

М.  Грушевському, в якому писали, що вони зібрали Раду і постановили 

«привітать рідну Україну в лиці Вас, як придсідателя Центральної Ради»416. 

Офіцери 4-тої кавалерійської дивізії написали, що вони «ждуть демократичної 

                                                             
410 Там само.  
411 Див. детальніше: Тютенко Р. Гайдамацький кіш Слобідської України (грудень 1917 р. –  грудень 1919 

р.). Український визвольний рух / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Центр досліджень 

визвольного руху. Збірник 18. Львів, 2013. С. 59–84. 
412 Визвольні змагання очима контррозвідника. (Документальна спадщина Миколи Чеботарева): Науково 

документальне видання / Вст. стаття: В. Сідак. Київ: Темпора, 2003.  С. 73.  
413 Авраменко Н. Спомини запорожця: Документальне видання. Київ: Темпора, 2007. С. 204.  
414 Там само.  
415 Привітання. Нова Рада. 1917. № 18. 20 квітня. 
416 З Новоузенська. Нова Рада. 1917. № 22. 25 квітня. 
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республіки, автономної Вільної України»417. В той же час військова залога 

м. Крем’янця надіслала телеграму, в якій зазначалось, що на зборах «ухвалили 

щиро вітати Раду в новім складі і підтримувати її всіма засобами в домаганнях 

здобути національно-територіяльну автономію України»418.  

Як бачимо, політичні погляди офіцерів та Центральної Ради збігалися. 

Вони бачили майбутній державний устрій колишньої Російської імперії як 

федеративну демократичну республіку, в якій Україна має бути автономною 

одиницею.  

Центральна Рада, зважаючи на розгортання українського руху в армії та 

під тиском військових, звертала деяку увагу на військові справи. Вона 

утворила військову комісію для координації дій українського військового руху, 

яка призначила скликання Першого Всеукраїнського військового з’їзду на 

5 травня 1917 р. Ключовим моментом з’їзду було те, що офіцери підтримали 

українську владу та визнали Центральну Раду єдиним компетентним органом, 

покликаним вирішувати всі справи, що стосуються України419. Однак, делегати 

закликали творити українську армію і флот як основу для підтримки Ради420. 

Другий Всеукраїнський військовий з’їзд, 17 червня 1917 р. теж оголосив, що 

забезпечує найактивнішу і рішучу підтримку Центральній Раді в усіх її 

заходах, і закликав весь український народ неухильно виконувати її 

постанови421. 

Якщо на початку весни 1917 р. взаємостосунки офіцерів з владою були 

ще досить сприятливі, то згодом стала наростати конфронтація. Український 

військовий рух набирав все більшого масштабу, але Михайло Грушевський та, 

особливо, Володимир Винниченко, не вбачали в ньому реальної військової 

сили, яка могла б забезпечити діяльність Центральної Ради, і лише острах 

                                                             
417 З армій. Нова Рада. 1917. № 22. 25 квітня. 
418 З Кременця. Нова Рада. 1917. № 22. 25 квітня. 
419 Шандрук П. Армія УНР та її боротьба за державність. Гуртуймося. Рік видання ІV. Травень, 1932.  

С. 8. 
420 Shankowsky L. Disintegration of the Imperial Russian Army in 1917. The Ukrainian Quaterly. 1957. XIII. 4. 

P. 309. 
421 ЦДІА України у Львові. Ф. 760 (Степура Григорій Калістратович, адвокат).  Оп. 1. Спр. 4. Арк. 28.  
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перед ним змусив її організовувати військові з’їзди422. Тому вже у травні 

1917 р. виникли два напрямки стосовно проблем українського війська, на 

основі яких відбулося розходження у поглядах між офіцерством і керівництвом 

Центральної Ради. Перший репрезентував Військовий клуб імені Павла 

Полуботка на чолі з Миколою Міхновським, який виступав творити українську 

регулярну армію як основу майбутньої самостійної України. Другий напрямок 

репрезентувала українська революційна демократія на чолі з В. Винниченком. 

Голова Генерального Секретаріату вважав формування регулярної армії 

шкідливим і небезпечним для здобутків революції: «Не своєї армії нам, соціал-

демократам, треба, а знищення всяких постійних армій»423. В.  Винниченко 

погоджувався лише з можливістю формувати українські осередки у запасових 

частинах, але не на фронті424. Такої ж думки дотримувався М. Грушевський, 

який хоч і визнавав, що у військовому русі зібраний увесь «цвіт громадянства», 

але з подивом відзначив, що цей рух домагався утворити українські частини425. 

А у праці «На порозі нової України» він зазначав: «Нормальною формою 

охорони для демократичної держави являється всенародня міліція»426.  

Цим шляхом і пішла Центральна Рада в справі українського війська, хоча 

офіцери бажали стати опорою українського уряду. Як згадував генерал-

хорунжий М. Янчевський: «Обличчя освітлені внутрішнім сяйвом твердости, 

рішучости та гордости від свідомости, що вони – піонери великого діла – 

відбудови України»427. Однак, політики Центральної Ради не поспішали 

довіряти і молодому революційному, і кадровому офіцерству. Оскільки, як  

зазначав генерал-хорунжий М. Капустянський, після Лютневої революції 

                                                             
422 Матяшук В. Помилки військової політики М. Грушевського як Голови Центральної Ради. Держава 

та армія: [зб. наук. пр.]. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. 

С. 108. 
423 Андрусяк М. Думки Грушевського про потребу української армії. Літопис Червоної Калини. Число 3. 

Львів, 1935. С. 7; Ткачук П. Сухопутні війська Збройних Сил України доби революції 1917—1921 рр. Львів: 

ЛІСВ, 2009. С. 40. 
424 Пархоменко В. Військова політика Української Центральної Ради: очима її сучасників. Сумський 

історико–архівний журнал. Суми, 2011. № XII–XIII.  С. 76. 
425 Грушевський М. С. Новий період історії України за роки від 1914 до 1919. К.: Либідь, 1992. С. 16. 
426 Андрусяк М. Думки Грушевського про потребу української армії. Літопис Червоної Калини. Число 3. 

Львів, 1935. С. 7. 
427 Янчевський М. Із спогадів. За Державність. Матеріяли до історії війська українського. Каліш, 1931. 

Ч. 2. С. 142. 
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1917 р. «зявилась сила авантурників, часто повних анальфабетів у військових 

справах, людей без жадної моральної сталости, частенько і нестаршин»428. З 

іншого боку, недовіра Центральної Ради була і до кадрових офіцерів, 

«побоюючись, що частина з них, вихована в дусі «єдіной, недєлімой, 

монархіческой Россії», в критичний момент не підтримає Уряд»429. Також і 

сотник О. Станімір згадував, що Центральна Рада доручила провести мобі-

лізацію до армії С. Петлюрі, бо фахових генералів-українців із царської армії 

не визнавали, їм не вірили і їх боялися430.  

Наступний ІІ Універсал Центральної Ради визначив, що творення та 

комплектування військових частин повинно бути під контролем Генерального 

Штабу Росії. Лев Шанковський справедливо зазначив, що сподівання війсь-

ковиків були даремні: лідери Центральної Ради намагалися всіляко 

співпрацювати з Тимчасовим урядом і підтримували його воєнні зусилля на 

Східному фронті до самого кінця431. Саме узгодженість військових справ із 

російським військовим командуванням викликало велике обурення в україн-

ських офіцерів. Як наслідок, 3-4 липня 1917 р. відбувся виступ полку імені 

гетьмана П. Полуботка. В. Матяшук подає влучні слова полуботківця Михайла 

Падалки: «Центральна Рада забула, що в політиці вищим арґументом 

справедливости є добре організована і велика дисциплінована армія. Політики 

Центральної Ради не уявляли собі, проти кого й з ким доведеться воювати 

Україні, сконструйованій на кришталево чистих демократичних принципах 

партійні ілюзії не давали більшості бачити те, що кричали реалістичні 

елементи українського громадянства і вояцтва»432.  

                                                             
428 Капустянський М. «Похід Українських армій на Київ–Одесу в 1919 році». Є. Маланюк «Уривки зі 

спогадів». Документи та матеріали: Документально-наукове видання / Передм. Я. Тинченко.  К.: Темпора, 

2004. С. 40.  
429 Там само. 
430 Станімір О. Моя участь у визвольних змаганнях 1917–1920. Торонто, 1966. С. 177. 
431 Shankowsky L. Disintegration of the Imperial Russian Army in 1917. The Ukrainian Quaterly. 1957. XIII. 4. 

P. 310. 
432 Матяшук В. Помилки військової політики М. Грушевського як Голови Центральної Ради. Держава 

та армія: [зб. наук. пр.]. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. 
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Ставлення Центральної Ради до військового питання і до офіцерів 

зокрема, змінилося в листопаді 1917 р. після більшовицького перевороту, чий 

авторитет у військових частинах був надзвичайно високий433. Відразу ж почали 

формуватись перші регулярні частини, зокрема Гайдамацький Кіш Слобідської 

України та Галицько-Буковинський Кіш Січових Стрільців. Поряд з цим, 

підтримка з боку офіцерів українського уряду зберігалася, її підсилив ІІІ 

Універсал, який проголосив створення Української Народної Республіки. Так, 

на зібранні українських представників Першого Ґвардійського корпусу 

6 грудня 1917 р. винесена спеціальна резолюція, яка проголошувала «завсігда 

підтримувати Украінську Центральну Раду і Генеральний Секретаріат як вони 

ідуть по указанію всего народа Украіни і согласно Універсалу 7 листопада 

1917 р.»434. 

Нерішучість Центральної Ради напередодні і в часи війни з 

більшовиками дратувала українських офіцерів, котрі хотіли точного плану дій. 

Полковник М. Чеботарів згадував: «Тут ведуть бої в суміжних вулицях, в 

Українській Центральній Раді, чи Генеральному Секретаріяті відбуваються 

чергові засідання, власне, балаканина нікому не потрібна, бо в цей час вже не 

розмовляти треба, а брати в руки рушниці і битися… Над усім в м. Київі 

панували хуторянство, розхлябаність, боязливість та відсутність ясної лінії, 

ясних гасел, і то конкретних, на сьогоднішній день»435. Також і генерал-четар        

М. Тарнавський дорікав Центральній Раді за безлад в уряді та в суспільстві: 

«…годі поминути мовчанкою той стан посеред мас, що його спричинила 

рахітична і безвільна Центральна Рада. Безлад, що зчинився по краю внаслідок 

безголов’я в самому уряді, настільки відомий, що не потребую його 

описувати… Центральній Раді не доставало двох річей: розуміння висоти своїх 

завдань і армії»436. Особливо критикували тодішнього Генерального секретаря 

                                                             
433 Пархоменко В. Військова політика Української Центральної Ради: очима її сучасників. Сумський 
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військових справ М. Порша, «економіста й політика соціал-демократа, котрий 

нічогісінько не тямив у військових справах і – хотів того чи ні, – а своїми 

заходами став розвалювати ту збройну силу, котра могла б спинити червону 

орду…»437. 

Гетьманський переворот Павла Скоропадського 29 квітня 1918 р. приніс 

нові зміни і в політиці, і в армії. В офіцерському середовищі гетьмана було 

сприйнято неоднозначно. Здебільшого в українських частинах переворот 

зустріли спокійно. Для військовиків, які були виховані в українських 

історичних традиціях, нова влада на чолі з гетьманом навіть імпонувала. Вони 

покладали надії, що нова влада припинить революційний безлад в Україні438. 

Подекуди офіцери відмовлялись присягати новому гетьманові. Наприклад, під 

час присяги особового складу Першої стрілецько-козацької дивізії, були 

військовики, які погоджувались присягати не гетьманові, а лише Україні, 

оскільки до цього полку військовики вступили на заклик Центральної Ради, а 

тут замість неї став гетьман. Центральну Раду вважали за народне представ-

вництво, тоді як гетьмана – представником заможних землевласників439. Тому 

дехто і не повторював слів «…і вірно служити Ясновельможному Пану Геть-

манові…»440. Серед загалу молодших військовиків була спільна думка 

виконувати свій обов’язок перед Україною, незалежно від того, чи буде 

республіканський, чи гетьманський уряд441. І були готові боротися навіть і з 

урядом, «коли він стане на хибний шлях будівлі самостійної Держави»442. Так 

само і серед УСС була згода служити вірно Українській Державі, як служили 

вони УНР, але лише з умовою, що гетьман буде вірний засаді державної 
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незалежності України, поведе чіткий національний курс і відмовиться від 

«єдінонєдєлімства»443. 

З іншого ж боку, були офіцери вищого складу, генерали і полковники, із 

давнішого російського середовища П. Скоропадського, яких він покликав до 

служби. Вони сподівалися на повернення старих російських порядків в 

соціально-політичному житті. Полковник М. Ґалаґан відзначив: «…ці приятелі 

Скоропадського покладали велику надію на нього в смислі покінчення зі 

«всякими українськими самостійностями». Всі вони були певні, що 

Скоропадський, як «російський гвардійський офіцер», почне нарешті робити 

«русское дѣло»444. Також за споминами М. Ґалаґана, ці офіцери ставились до 

гетьмана скептично, вважали, що П. Скоропадський взяв на себе роль 

маскарадного гетьмана, а люди розумніші і «государственно мыслящие» 

робитимуть те, що потрібно для Росії»445. 

Виконувачем обов’язків голови уряду і міністра закордонних справ 

Української Держави був призначений Микола Василенко. В українському 

середовищі його називали «російсько-український дволиций Янус», оскільки, 

як згадував М. Ґалаґан, «він ніяк не навчиться підписуватись по-українськи і 

все починає підписуватись по-російськи «Ник», а потім справляє на «Мик»446. 

Враження від М. Василенка у полковника М. Ґалаґана було негативне: той 

говорив тоном переможця про нові завдання і напрями в політиці: «Подумав я 

в той момент: старий Грушевський десь ховається, як той зацькований звір, а 

цей мені тут оповідає з видом переможця оті речі»447. Також згодом про новий 

уряд Ф. Лизогуба М. Ґалаґан висловився, що «цей уряд, на мою думку, 

неприємлимий для України»448. 

                                                             
443 Курах М. Січово-стрілецькі формації в українських арміях. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1962. № 3–

4. С. 29.  
444 Ґалаґан М. З моїх споминів (1880-ті–1920 р.): Документально–художнє видання / Передмова: Т. 

Осташко, В. Соловйова. К.: Темпора, 2005. С. 374. 
445 Там само.  
446 Там само. С. 375.  
447 Там само. С. 376.  
448 Там само. С. 377. 
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Попри це, були офіцери зовсім аполітичні. Наприклад, полковник 

Пузицький, вважав, що крім військових статутів та безумовному послухові 

своєму начальству, жодні політичні питання для вояка не повинні існувати: 

«Раз дали присягу вірно служити гетьманові, треба служити, а не критикувати 

існуючий порядок»449. 

Поступово до керівництва Української Держави з боку офіцерів 

сформувалося вороже ставлення. Зокрема, перші кроки правління нової влади 

викликали незадоволення армії, оскільки уряд повів, на їх думку, невдалу 

національну і соціальну політику, а до державного і військового апаратів залу-

чено чимало людей «русофільських тенденцій». Це викликало заворушення 

українських частин київської залоги, внаслідок чого було роззброєно Січових 

стрільців і дивізію Синьожупанників450. Через незадоволення політикою ге-

тьмана П. Скоропадського, з утворенням ЗУНР після Листопадового Чину, 

серед молодших старшин навіть велися розмови про перехід до УГА451. Були 

також настрої про перехід до більшовиків. Наприклад, один офіцер 

висловився: «Ліпше мати справу з російськими москалями ніж з українськими 

росіянами»452. Авторитет П. Скоропадського упав серед військових через 

арешт С. Петлюри, який користувався популярністю в українському сус-

пільстві, а особливо через те, що за наказом гетьмана з армії до резерву 

звільнили всіх молодих офіцерів, які не мали відповідної військової освіти453. 

Через невдоволення політикою П. Скоропадського полковник П. Болбочан, 

генерали В. Петрів і О. Натіїв, зустрічаючись з Вільгельмом Габсбурґом 

(Василем Вишиваним), пропонували йому об’єднати групи військ для 

організації перевороту і очолити керівництво українським урядом454. 

Також надто негативно на відносинах з владою позначився маніфест 

П. Скоропадського про федерацію України з майбутньою небільшовицькою 
                                                             

449 Прохода В. Записки непокірливого. Торонто. 1969.  Кн. 1. С. 257.  
450 Удовиченко О. Україна у війні за державність... С. 42. 
451 Прохода В. Записки непокірливого... С. 257–258. 
452 Там само. С. 244. 
453 Удовиченко О. Україна у війні за державність... С. 45. 
454 ЦДАГО України. – Ф. 263 (Колекція позасудових справ реабілітованих).  Оп. 1. Спр. 66498. Т. 1. Арк. 

46. 
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Росією. Підтримали цей маніфест насамперед російські офіцери, будучи 

переконаними у відновленні єдиної імперії. Гетьманський акт спричинив 

відмову від присяги гетьманові серед низки українських старшин. Наприклад, 

офіцери Сірожупанної дивізії підтримали свого командира, який сказав: «Від 

присяги на вірність і послух гетьманові Скоропадському вважаю себе звіль-

неним, бо я присягав Гетьманові як суверенові самостійної Української Держа-

ви, якій він сам дав присягу бути їй вірним. Раз Скоропадський цю присягу 

порушив, тим звільнив нас від присяги йому…»455. Серед Січових Стрільців 

висловлювались думки про призначення полковника В. Вишиваного новим 

гетьманом України456. Однак варто зазначити, що, не заважаючи на критику 

гетьманської політики, більшість офіцерів не піднялись одразу на повстання 

проти Гетьманату, оскільки не знали як діяти і кого на цьому етапі революції 

підтримати. Серед тих, хто підтримав Директорію, зокрема, були О.  Осецький, 

П. Болбочан, В. Петрів, В. Тютюнник, В. Кедровський, М. Аркас, а інші ж 

воліли зайняти нейтральну позицію і перечекати ці події.  

На хвилі антигетьманського повстання і початку нової війни з більшо-

виками прихильність до С. Петлюри зростала. Тому когорта військовиків в той 

час казала: «Наша головна влада – Директорія»457. Наприклад, офіцери Сірожу-

панної дивізії, не торкаючись соціально-політичної програми Директорії УНР 

визнали її, знаючи тільки, що вона стоїть на ґрунті самостійності України, тоді 

як П. Скоропадський цю самостійність зрадив458. Зі свого боку, члени Дире-

кторії УНР, зокрема Андрій Макаренко, до військових «ставилися добре і 

рахувалися з ними»459. Однак В. Винниченко не довіряв війську, «не вірив, що 

в них можливо правдива революційна стихія»460. Політика ж В. Винниченка 

                                                             
455 Прохода В. Записки непокірливого... С. 261. 
456 Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1980. № 1. С. 81. 
457 Авраменко Н. Спомини запорожця: Документальне видання. Київ: Темпора, 2007. С. 254. 
458 Прохода В. Записки до історії Сірих (Сірожупанників). За Державність. Матеріяли до історії 

війська українського. Каліш, 1935. Збірник 1. С. 86.  
459 Капустянський М. «Похід Українських армій на Київ–Одесу в 1919 році». Є. Маланюк «Уривки зі 

спогадів». Документи та матеріали: Документально–наукове видання / Передм. Я. Тинченко.  К.: Темпора, 

2004. С. 131. 
460 Назарук О. Рік на Великій Україні. Конспект споминів з Української революції. Відень: Видання 

«Українського прапору», 1920. С. 67. 
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мала підтримку далеко не у всіх офіцерів. Про нього казали, що «письменник і 

драматург він прекрасний, а от політик з нього, як виявилось, нікчемний»461. 

Особливо не подобалися військовикам антимілітарна позиція В. Винниченка, 

його наміри до примирення з більшовиками і невпевненість інших членів 

Директорії. У своїх споминах один з ад’ютантів Начальної Команди УГА 

писав: «В. Винниченко настоював на замирення з большевиками за всяку ціну, 

аби таким чином приєднати й Україну до московського комунізму. Андрі-

євський був цілком противної думки, а решта членів Директорії, не маючи ані 

переконань, ані горожанської мужности хиталася в обидва боки й допомагала 

затасувати внутрішній конфлікт»462. 

Водночас ставлення і до С. Петлюри було неоднозначне. Так, В.  Кучаб-

ський писав, що той очолив армію механічно, не мав жодної уяви про сутність 

регулярної армії як єдиного організму і керувався у військових питаннях не 

знанням, а силою. Через це він не надто довіряв кадровим вищим офіцерам 

колишньої російської армії463. 

Не подобалася офіцерам підтримка отаманщини з боку Директорії УНР. 

На отаманів йшло більше коштів аніж на утримання регулярних частин, а 

згодом це вилилося в те, що отаман відчув себе повновладним, незалежним 

командиром. Вони дотримувались гасел «Все дозволено», «Грабуй награ-

боване!». Були і такі отамани, що ніби виступали з народними гаслами, але не 

визнавали жодної влади. Сотник Н. Авраменко згадував: «Була це стихійна 

неорганізована сила, пильнувала єдине: свого села, волості а навіть пові-ту… 

Далеко ці «отамани» не дивились»464. Зокрема, виступ отамана  В.  Оскілка 

проти С. Петлюри у квітні 1919 р. офіцери не підтримали. Як згадував під-

полковник армії УНР Василь Прохода, що в той час урядові перевороти не 

мали значення, оскільки боротьбу за незалежність провадили кращі військові 

                                                             
461 Антоненко-Давидович Б. На шляхах і роздоріжжях: спогади, невідомі твори. Київ: «Смолоскип», 

1999. С. 148. 
462 Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zakład Zbiorów Mikrofilmowych . MF nr. 87502. S. 32. 
463 Kutschabsky W. Die Westukraine im Kampfe mit Polen und dem Bolschewismus in den Jahren 1918–1923. 

Berlin: Junker u. Dünnhaupt, 1934. S. 120. 
464 Авраменко Н. Спомини запорожця: Документальне видання. Київ: Темпора, 2007. С. 258. 
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частини без огляду на урядовий політичний курс. І в цій боротьбі об’єднавчим 

було ім’я Симона Петлюри: «Всі були петлюрівцями, не знаючи й не бачивши 

особи самого Петлюри, як то було й зі мною особисто. Стати оскілковцями 

вони вже не могли».465 

Та маємо чимало випадків переходу офіцерів від армії УНР до повстан-

ських отаманів, зокрема до отамана Зеленого. Наприклад, у доповіді члена 

організації «Чінізеллі» повідомлялося про настрої військовиків отамана 

Зеленого. Вони були налаштовані негативно і до С. Петлюри, і до радянського 

уряду Х. Раковського: «Передовсім ми стамостійники. Я – самостійник. Ота-

ман Зелений – як я. Ми вважаємо, що уряд Раковського – великоросійський і 

узурпаторький. Великоросія нас грабує, вивозитъ від нас хліб. Посадили нам 

жидів-комисарів…Повинен бути кордон між Великоросією і Україною»466. 

Влучно висловився про отаманщину А. Чайковський: «От на що зано-

ситься: отамани і отаманчики. Історія нас нічого не навчила. Давніше було 

Правобережжя і Лівобережжя; тепер Ліводністровщина і Праводністров-

щина»467. 

У ході революційних подій на території Австро-Угорщини, напередодні 

Листопадового Чину, між галицькими політиками і офіцерами виникла 

конфронтація. Деякі політики Української Національної Ради, такі як К. Леви-

цький і Л. Цегельський, не схвалювали акт повстання, вони були проав-

стрійськи налаштовані і вважали, що потрібно чекати кур’єра з Відня для 

подальших переговорів.  Політики не поспішали довіряти військовим і були 

певні, що військова акція зашкодить переговорам з Віднем. У цьому моменті, 

щодо австрофільських настроїв українських політиків напередодні 

листопадових подій влучно висловився генерал-четар М. Тарнавський, 

говорячи, що «кілька українських генералів у австрійській армії могло більше 

                                                             
465 Прохода В. Бої сірожупанників на польському фронті. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1969. № 6. С. 

44. 
466 Hoover Institution Archives. Vrangel Collection 1916–1929. Box 38. Folder 1. P. 49. 
467 Чайковський А. Чорні рядки. Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження: У 3 т. / Мін. освіти 

і науки України та ін. / Упорядкування Б. З. Якимовича за участю З. Т. Грень, О. В. Седляра. Львів, 2002. Т. 1. 

С. 220. 
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зробити для нашої справи у Відні, як ціла тогочасна парляментарна 

репрезентація. А що вже казати про 1918–1920 роки…»468. Однак, група 

офіцерів на чолі із Д. Вітовським заявили, що відкладати неможливо, бо Львів 

можуть взяти поляки. Рішучість Д. Вітовського вплинула на членів УНРади469. 

Усе ж, українські офіцери підтримали український уряд, оскільки це вже 

була своя влада, а не австрійська. Наприклад, Осип Колодницький по приїзді з 

Угорщини на Станиславівщину згадував: «…побачив я свою українську владу, 

про що колись мріяти навіть не було можна»470.  

З боку військовиків УГА траплялося несхвалення антигетьманського 

виступу через можливе поглиблення і так досить складної воєнної ситуації. 

Вони хоч і розуміли, що «останній, перед самим упадком, акт Гетьмана важко 

похвалити», однак вважали, що «тепер, коли маємо такі і стільки фронтів, це 

повстання не віщує добра нашої Держави»471.  

Під час польсько-української війни 1918–1919 рр. становище офіцерів 

ставало чим раз складніше. Воєнні поразки, особливо втрата Львова, позна-

чилися на політичних настроях офіцерів. Цікаві рефлексії з тих подій виклав у 

своїх листах хорунжий М. Опока до Р. Заклинського: «Що до політики то тут 

такий настрій, що всьо страшно невдоволене теперішним відношенням, 

нарікають на непорядки, хабарництво…»472. Невдоволеність політикою підси-

лювало прагнення встановити одноосібну диктатуру: «Майже всі старшини 

домагаються диктатури і може здає ся, що це було би ще одним виходом з 

дурної ситуації. Диктатор проголосив би Святу Війну з Польщею, всякі 

непорядки і саботаж каралися би смертю, а тоді здає ся пол[ьська] армія 

розлетілася би…»473. В умовах поразок у війні з поляками, за які офіцери 

звинувачували Державний секретаріат ЗУНР, диктатура додавала більше 

                                                             
468 Тарнавський М. Спогади. Львів, 1992. С. 9. 
469 Заклинський М. Листопадовий зрив. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1969. № 6. С. 18; Заклинський М. 

Творці Листопадового чину // Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1971. № 5. С. 6; Крезуб А. Нарис історії українсько–
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470 Колодницький О. Моя служба в УГА. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1969. № 2. С. 28. 
471 Островерха М. Блиски і темряви. 1918–1919–1920. Ню Йорк 1966. С. 20. 
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(Заклинські). Оп. 1. Спр. 147. Арк. 8. 
473 ЛННБ імені Василя Стефаника. ВР. Ф. 48 (Заклинські). Оп. 1. Спр. 147. Арк. 8.. 



115 
 

115 
 

впевненості у складний час. Зокрема, поручник П. Кривоносюк у споминах 

відзначив: «До підняття настрою та збільшеня одушевленя серед війська 

причинив ся також факт, що нездарний Секретаріят утік до Румунії, а всю 

власть обняв диктатор Др. Петрушевич»474. 

Після переходу УГА р. Збруч з’явилися оптимістичні сподівання на нове 

військо. Але військовики УГА не могли сприйняти фінансові асигнування 

уряду УНР, які йшли більше отаманам, аніж на нову армію. Так, сотник УСС 

М.  Девоссер писав про це: «Якби влада УНР, замість витрачати гроші на 

підмогу різним «отаманам» на їхні, мовляв, тисячні (неконтрольовані!) 

підпільні «геройські армії»… була асигнувала ті суми на цю нову, свіжу, не 

змучену армію, – то до ранньої весни можна вже було б розпочати нову, 

успішну воєнну кампанію»475. 

Особливо відносини між армією і владами ЗОУНР і УНР загострилися в 

результаті Київської катастрофи в серпні 1919 р. та подальших невдач проти 

Добровольчої армії. Так, уже 25 жовтня 1919 р., на Державній нараді в 

Кам’янці-Подільському полковник В. Кедровський підкреслив, що «галицькі 

старшини голосно критикують Голов. От., Дир. Уряд і взагалі все»476. На 

спільній нараді галицьких і наддніпрянських керівників разом з С. Петлюрою і 

Є. Петрушевичем 28 жовтня 1919 р., представник від УГА після всіх виступів 

заявив: «Мусить наступити негайна зміна кабінету; ввести до нового кабінету 

людей, яким вірить Галицька Армія; ввести військових, викинути Мартоса, 

Вітика і Безпалка, скликати предпарлямент»477. На це  С. Петлюра сказав, що 

«дивує, що регулярна армія ставить політичні домагання…»478, а Є. Петру-

шевич заявив: «Де ж ви бачили, щоб якась дисциплінована, европейська армія 

ставила своєму урядові такі вимоги? Всі болі устануть і ми вийдемо 

                                                             
474 Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zakład Zbiorów Mikrofilmowych . MF nr. 69010. S. 267. 
475 Девоссер М. На службі народу. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1973. № 4. С. 62. 
476 Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zakład Zbiorów Mikrofilmowych . MF nr. 79910. S. 9. 
477 Доценко О. Літопис Української революції. Матеріяли й документи до історії Української революції. 

Т. ІІ.  Книга 4. Київ; Львів, 1923. С. 269. 
478 Там само.  
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побідниками»479. Після загострення воєнного становища отаман О.  Сальський 

доповів, що «військо зробило все – тепер діло правительства шукати ви-

ходу»480.  

Новий уряд УНР уряд Бориса Мартоса до української армії ставився 

«невиразно». Як зазначав, М. Капустянський, за думкою деяких політиків 

армія була «чинником другого порядку». Сам же ж уряд не зміг дієво 

організувати владу і не докладав необхідних зусиль, щоб своєчасно 

забезпечити армію обмундируванням, харчами і ліками та дати їй ґрунт і 

засоби продовжувати боротьбу481. Як писав І. Вислоцький, що ставлення до 

Б. Мартоса було найгіршим серед політиків УНР через його висловлювання: 

він хотів, щоб «Україна була така як він хоче – або жадна»482. Взагалі уряд 

намагався очистити офіцерське середовище від різних шкідливих елементів, 

але це робилося однобічно, без якоїсь системи, що часто шкодило війську. 

Траплялася невдала оцінка офіцерів, навіть їх цькували у пресі, 

відштовхнуло значний відсоток офіцерів від уряду і сприяло розкладу армії483. 

Та поряд з цим, влада мусила віддати належне деяким отаманам, як наприклад 

Андрієві Гулому-Гуленку, Юркові Тютюннику, за їх партизанські здібності. 

Оцінюючи їхні якості, влада використовувала отаманів в своїх інтересах484. 

Під час відступів УГА посилилися антиурядові настрої, невдоволення 

Диктатурою, а деякі військові навіть хотіли наказу С. Петлюри про арешт 

Є.  Петрушевича. З УГА доносили телеграми, що «Галицькі козаки і старшини 

не розуміють, що сталося й через кого. Хто знає, а таких уже третина, активно 

виступає проти Н. К. і Диктатури. Невдоволення серед Галичан 

величезне…Вимагають єдиної команди на чолі з вами, пане отамане, більше 

                                                             
479 Доценко О. Літопис Української революції. Матеріяли й документи до історії Української революції. 

Т. ІІ. Книга 4. Київ; Львів, 1923. С. 269. 
480 Там само. С. 271.  
481 Капустянський М. «Похід Українських армій на Київ–Одесу в 1919 році». Є. Маланюк «Уривки зі 

спогадів». Документи та матеріали: Документально–наукове видання / Передм. Я. Тинченко. К.: Темпора, 

2004. С. 132. 
482 Вислоцький І. Політичні настрої і течії серед старшин У.Г.А. Літопис Червоної Калини. 1934. Ч. 11. С. 
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483 Капустянський М. «Похід Українських армій на Київ–Одесу в 1919 році»… С. 40.  
484 Омелянович–Павленко М. Спогади командарма (1917–1920): Документально–художнє видання  / 

Упоряд.: М. Ковальчук. К.: Темпора, 2007. С. 383. 
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нікому не вірять»485. Але одночасно від Директорії вимагали, щоб «Петлюрі 

полишено тільки титул Головного Отамана, а усунено його від оперативних 

справ, бо він на тім не розуміється»486. 

На середину 1919 р. в умовах воєнних поразок в середовищі офіцерів 

УГА і Армії УНР виникли різні політичні течії і настрої. Серед українських 

офіцерів були прихильники селянської України, диктатури пролетаріату та 

відновлення монархії. Зміна настроїв в УГА стала помітною після від’їзду з 

Галичини диктатора ЗОУНР Є. Петрушевича до Відня. Зокрема, були офіцери 

правих поглядів, які симпатизували відновленню гетьманства в Україні з 

полковником В. Вишиваним. Інші ж офіцери в Начальній Команді Галицької 

Армії обговорювали заклик до України П. Скоропадського487. Також, сотник 

М.  Курах згадував слова одного галицького офіцера австрофільських поглядів: 

«А я вам кажу і свою голову даю за те, що так довго не буде порядку і ми не 

виграємо нашої війни, як довго не будемо мати свого українського цісаря. 

Цісар як добрий господар на своєму господарстві, знає, що і як треба робити, 

щоби було добре. Того не знає жаден президент, тому я все буду проти 

республіки і президентів»488. Деякі ж офіцери армії УНР трималися респуб-

ліканських поглядів, вважали що доба царів і цісарів вже минула, прийшла 

черга на республіканський лад і навіть симпатизували В. Винниченкові: 

«Україна мусить бути республікою, а найкращим президентом був би 

Винниченко, бо він вийшов з українського села і найкраще розуміє всі потреби 

українського селянства»489.  

Не бракувало і симпатиків більшовизму. Вони вважали, що «було б 

добре, якби ми мали свого Леніна або Троцького, бо їх програма найкраща: 

вони народові дають землю і волю, а вимагають лиш одного – щоби народ 

                                                             
485 Доценко О. Літопис Української революції. Матеріяли й документи до історії Української революції. 

Т. ІІ. Книга 4. Київ–Львів, 1923. С. 312. 
486 Там само.  
487 Вислоцький І. Політичні настрої і течії серед старшин У.Г.А. Літопис Червоної Калини. 1934. Ч. 11. С. 

4. 
488 Курах М. Тост. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1961. № 3. С. 39. 
489 Там само. 
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захищав здобутки революції»490. У військових колах часто відбувались розмови 

на політичні теми, під час яких лунала критика С. Петлюри. Однак, подекуди 

старші офіцери, отамани не підтримували таких бесід, арґументуючи: «Так уже 

не годиться! Самі ми його вознесли, то нічого й носом крутить; мусимо й далі 

його триматись»491. 

Поряд з цим, низка українських офіцерів вважали, що «ми військо 

мусимо воювати і здобувати тую Україну»492. Але в деяких військовиків взагалі 

була відсутня національна ідея: «Нам нєт дєла до політики, ми воєнні і наше 

дєло воювать! Для кожного хороший – хто регулярно платить жалування… да 

здраствуєт Ленин, Троцкий, Винниченко і Франц Йосиф І-ий»493. 

У 1920 р. в час міжнародних переговорів з країнами Антанти, з Польщею 

за Галичину в листуванні військовики частіше торкалися політичних тем: 

«Складається так сітуація, що всі майже держави стремляться…за всяку ціну 

мати мир на Сході Европи. Зовсім ніхто не захоче вести дальшої війни…»494. 

Обговорювалися питання пошуку союзників в цих умовах: «Нам треба з цього 

вміти витягнути відповідні висновки зі сітуації. Треба нам шукать  

порозуміння і такого союзника, котрий був би відповідно до нашої ідеольогії і 

нашої праці найбільше підходячим. На кожний випадок ні Вранґель, ні Поляки 

таким союзником бути не можуть. На мою думку треба тому нам старатись в 

першу чергу налагоджувать звязок з цими галичанами, які залишились по 

другому боці кордону. По ідеольогії і по своїй праци вони нам найбільше 

підходять»495. 

Політика Є. Петрушевича вже не мала підтримки в галицьких офіцерів і 

на їхню думку навіть шкодила єдності України: «Ексклюзивна галицька 

політика Петрушевича… веде до що раз більшої прірви між Гал.[ичанами] і 

                                                             
490 Там само. 
491 Коваль Р. Отаман Зелений: Історичний нарис. Бібліотека Історичного клубу “Холодний Яр”. Київ: 

Історичний клуб “Холодний Яр”; Кам’янець–Подільський: ПП “Медобори–2006”, 2011. С. 115. 
492 Курах М. Тост. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1961. № 3. С. 39. 
493 Курах М. Тост. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1961. № 3. С. 39. 
494 Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zakład Zbiorów  Mikrofilmowych. MF nr. 87287. S. 220. 
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Наддн.[іпрянцями]»496. Особливо викликав обурення хід переговорів С.  Пет-

люри з Ю. Пілсудським. Наприклад, говорилося, що особа «гол. от. Петлюри 

не є нігде заграницею знана», що «його методи правління визивають 

заграницею підозріння, що найменше більшовикофільства»497. Після Варша-

вської угоди з Ю. Пілсудським С. Петлюра, за думкою деяких галицьких 

офіцерів, «вже перестав бути репрезентантом всього ідейного Українства»498.  

Уже на еміґрації в Чехо-Словаччині військовик Ю. Лисак у своїх нотатках «На 

боівищї» з гіркотою писав: «Збруч, – холод – тиф – лазарети – бездарність 

вождів – смерть арміі в скитанні! Грізні слова, але правдиві»499. 

 

3.4. Ставлення до рядовиків 

Лютнева революція 1917 р. внесла кардинальну зміну у стосунки між 

офіцером і солдатом. Ще перед революцією зберігалось ставлення з повагою, 

хоча з погордою з боку офіцерів. Наприклад, французький мандрівник Шарль 

Дюброй, будучи в Україні  1917 р., занотував, що солдати Південно-Західного 

фронту «показують дуже глибоку повагу до своїх офіцерів. Як тільки вони 

з’являться, солдати зупиняються і повертають обличчя туди, де буде офіцер з 

простягнутою рукою до своєї шапки  в стані абсолютної нерухомости, 

очікуючи, поки офіцер не зникне… офіцер, схоже, не помічає ці ознаки 

поваги»500. В час революції, через розклад російської армії, відносини 

офіцерства з рядовими солдатами стали дуже напружені. Авторитет офіцерів 

сильно впав, а відтак вони вже не проводили вишкіл солдат з військової 

справи, більше критикували їх та втрачали контроль над ними. Тому існували 

випадки звільнення та втечі офіцерів з війська, переважно кращих та 
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досвідчених офіцерів501. Ш. Дюброй тоді зауважив, що «був сильно вражений, 

коли хтось сказав мені через два місяці, що ці ж солдати не тільки не вітали 

своїх офіцерів, але й підіймали на них руку, а ці горді офіцери підкорялися 

своїм солдатам і боялися їх»502. 

Ще більше зіпсувалися відносини через так звану «демократизацію» 

армії, розпочату Наказом № 1 від 5 березня 1917 р. Цим наказом скасовувалися 

титулування офіцерів, звернення до солдатів на «ти» і низка обмежень, які 

реґламентували царські статути. Солдати, не зрозумівши змін, сприйняли це як 

звільнення від реґламенту служби. Відповідно, порушення дисципліни і 

непоштиве ставлення до командирів посилилося. Все це відбивалося на 

військовій дисципліні і стало загрозою для самого існування армії. Як згадував 

генерал Антон Денікін: «…зустрічаючи багато осіб військових і причетних до 

армії, я чув все одні і ті ж гіркі скарги, все одне і те ж прохання: Скажіть їм, що 

вони гублять армію»503. Щоби якось спробувати встановити дисципліну в 

армії, 6 червня 1917 р. воєнний міністр О. Керенський видав наказ запровадити 

виборні воєнно-окружні суди з присяжними засідателями. У наказі 

зазначалось: «…Між вами не буде різниці. Солдати і офіцери – ви поряд будете 

по совісті і закону вирішувати долю своїх братів…»504. Але, не зважаючи на ці 

заходи, конфлікти між рядовиками і командним складом не зменшились, цілі 

частини на Південно-Західному і Румунському фронтах були переповнені 

настроями залишити окопи, зброю та розійтися по домівках. Комісар ХІ армії 

І. Кирієнко доповідав у звіті від 26 червня 1917 р., що більшість конфліктів 

зводилися до небажання вести операції, прагнення піти у резерв. Це, своєю 

чергою, вело до дезорганізації армії і підриву становища офіцерського 

складу505.  

Унаслідок революції, в перші місяці творення української державності, 

змінилася форма особистих взаємин між українськими офіцерами і солдатами. 
                                                             

501 Деникин А. Очерки русской смуты. Т. 1. Париж, 1921. С. 5. 
502 Dubreuіl Charles. Deux anneés en Ukraine avec une carte de l’Ukraine. Paris: 1919. P. 4–5. 
503 Там само. С. 39. 
504 ЦДІА України, м. Київ. Ф. 315. Оп. 2.Спр. 734. Арк. 145. 
505 ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 114. Арк. 1-3. 
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До революції порозумітись офіцерові з рядовим було майже неможливо. 

Офіцер, в умовах нагляду вищого керівництва та оточення товаришів по зброї, 

не міг ризикувати повести з рядовим будь-яку розмову на політичну тему, крім 

того, що дозволяв статут. Ближчі стосунки могли бути, як зазначав генерал 

В. Петрів, лише на ґрунті так званого «земляцтва». Адже не заборонялось вести 

розмови про домашній побут, тобто про те повсякденне життя, від якого і 

офіцер, і рядовий солдат були відірвані506. Подібно і військовий міністр УНР 

О. Жуковський у своєму щоденнику згадував, що між українськими офіцерами 

і солдатами взаємини були товариські, оскільки це дозволяли тодішні норми.  

Відтак солдати довіряли своїм командирам, як і навпаки, офіцери були 

впевнені, що солдати їх не підведуть: «Не траплялось випадків порушення 

військової дисципліни на ґрунті чинопочитання, неслухнянства або якихось 

гірших військових гріхів. Соціальне нерівенство якось гостро не вилазило»507. 

Офіцери активно вели освітню роботу серед вояків колишніх російських 

полків, що значно зблизило їх до вояцтва508. 

На ставлення офіцерів до рядовиків і навпаки, позначилася більшовицька 

аґітація, котра активно почала діяти з осені 1917 р. Це яскраво ілюструють 

донесення комісарів з фронту. Так, в телеграмі комісара ІХ армії Румунського 

фронту від 23 вересня 1917 р. відзначалося, що настрій у війську ще 

задовільний, дисципліна дотримувалася, однак існувало невдоволення, серед 

причин якого, зокрема нестача обмундирування, погане харчування. 

Взаємовідносини солдат і командного складу задовільне, однак відбувалися 

поодинокі суперечки509. Комісар Алексеєвський в телеграмі від 7 жовтня 

1917 р. повідомляв, що настрій у війську нестійкий, посилювалася аґітація на 

користь припинення війни. Армія вважала за необхідне провести репресії в 

                                                             
506 Петрів В. Спомини з часів української революції (1917–1921). Частина І: До Берестейського миру. 

Львів:Червона Калина, 1927. С. 7. 
507 Жуковський О. Вспомини часів епохи Великої Східньої Революції початка 1917–19 рр. (Із окопів до 

Тюрми). Записка книжечка. 1919 рік / Упорядник: Павло Гай–Нижник. Київ, 2014. URL: http://hai–

nyzhnyk.in.ua/doc2/1917–1919.zhukovskyi.php 
508 Каплистий М. Моя участь в українізації 133 російської пішої дивізії. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 

1971. № 2. С. 27. 
509 ЦДАГО України. Ф. 57 (Колекція документів з історії Комуністичної партії України. 1870–1965 рр.). 

Оп. 2. Спр. 112. Арк. 6–7. 
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запіллі, щоб відновити порядок. Випадків обговорювати бойові накази серед 

рядовиків не було, однак траплялися випадки відмови від військового 

навчання. Загалом, взаємовідносини між офіцерським командним і рядовим 

складами налагоджувалися важко, місцями виникали вимоги відставки 

начальників510. Уже в телеграмі з П’ятої армії, комісар Браґін від 13 жовтня 

1917 р. повідомляв, що настрої у війську тривожні і нестійкі. Помітно сильне 

бажання якнайскоріше укласти мир, посилювалися впливи більшовиків. 

Ставлення до наказів у солдатів байдуже, зустрічалося і вороже. Полки часто 

відмовлялися йти на позиції і вимагали стояти в резерві, траплялися також і 

арешти командирів511.  

Коли було сформовано реґулярну армію УНР, встановлено порядок, 

розладницькі настрої усунуто, офіцери і солдати почали ставитися один до 

одного з повагою. Взаємовідносини базувалися на дисципліні, виконанні 

порядку, які встановлювали обіжники Генерального Секретарства з військових 

справ, а згодом накази Міністерства військових справ. Для офіцерів рядовик 

був найпочеснішою фігурою в обороні власного народу, його держави, 

культури і надбань цілих поколінь512. А для цього відбувалися військовий 

вишкіл, різноманітні навчання, щоб піднести рівень освіти. Як зазначав 

військовий педагог, генерал В. Сирогів: «Вояк – це надзвичайно маленька 

частина війська, все одно як цеглина є часткою камяниці. Але ж кожна 

цеглина, перед тим як йде на будівлю, підпадає цілому рядові чинностей над 

нею – так і людина, коли вступить до складу армії, повинна перейти через 

цілий цикл наук, що мають розвинути її тіло – як силу, її розум і серце»513. 

У добу гетьманату П. Скоропадського стосунки між офіцерами і 

рядовиками не завжди складались найкраще. Цю віддаленість влучно 

охарактеризував сотник Н. Авраменко: «Різні школи, армії, умови побутові 

творили інші поняття, творили характери, національно-народну свідомість, 

                                                             
510 ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 112. Арк. 8–9. 
511 Там само. Арк. 11–12 
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спосіб розуміння моменту і духу часу»514. Часом виникали різні конфлікти і 

непорозуміння. Слабкою ж стороною у протиріччях українських рядовиків з 

російськими офіцерами, була історична непідготованість, недостатня 

освіченість і подекуди неграмотність515. 

Варто відзначити, що в штабах і частинах армії Української Держави, 

крім російських військовиків, були й поляки. Це, зокрема, полковники 

Гейденрейх, Лубенецький, хоружний Бурба та інші. Однак, протиріччя між 

українськими вояками і польськими офіцерами були відсутні. «Ми не знали і 

не переживали конфліктів з поляками», – писав Н. Авраменко516. Оскільки для 

наддніпрянців було маловідоме буття українців в часи австро-угорської 

державності, то для них поляки не були ворогами. 

Під час антигетьманського повстання і початку війни з більшовиками 

офіцери і солдати в Армії УНР демонстрували злагодженість, дисципліну і 

завзяття задля боротьби за суверенність України517. Навіть не зважаючи на 

аґітації, пропаґанду і підривні акції більшовиків зберігали спокій. До прикладу, 

Соломон Ґольдельман, будучи очевидцем революційних подій, писав: 

«…приходять спокійно, серьозно, заосмотрені харчами і всім необхідним, 

зберігаючи повний порядок так, що не чути навіть тої солдатської лайки, до 

якої ми так звикли за часи війни в наших предфронтових місцевостях»518.  

З іншого ж боку, у війську Директорії була велика маса селянства і 

ставлення до неї було досить сумнівне. Так, М. Капустянський у рапорті до 

С.  Петлюри повідомляв, що хоч вони з ентузіазмом долучились до повстання, 

але ними керували соціальні мотиви, лише найбільш свідома меншість 

                                                             
514 Авраменко Н. Спомини запорожця: Документальне видання. Київ: Темпора, 2007. С. 246. 
515 Там само. 
516 Там само.  
517 Стахів М. Стан духа й дисципліни в Армії УНР в січні 1919 р. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1962. № 
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жидівських відносин за час революції. Відень: «Гаймон», 1921. С. 11.  
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охоплена національною ідеєю, а решта прагнуть співпраці з Росією як з 

конфедерацією519. 

Навесні 1919 р. в час отаманщини командири намагались здобути собі 

прихильність в місцевої людності, використовуючи при цьому вояків для 

поширення своєї популярності. Наприклад, В. Прохода вказував на генерала 

О. Осецького, котрий, щоб здобути собі популярність, «став великим 

«соціялістом», їздив по селах Луцького району, де збирав сільські сходини, на 

яких виголошував промови з обіцянками наділення землею з панських 

маєтків… Він намагався активізувати вояків, що сиділи в Луцьку, пускаючись 

при цьому на різні демагогічні виступи»520. 

На початках формування Української Галицької Армії, як засвідчив 

П.  Деркач, «загал стрілецтва це був молодняк з 1917 і 1918 рр. – старшини 

сама «стара война». І в ході Листопадового Чину, боїв за Львів «…бойовий 

виряд стрілецтва був вповні вдоволяючий»521. Сотник Н. Авраменко відзначав: 

«Організація і дисципліна – взірцеві, у всьому лад, послух, порядок»522. Для 

молодих українських рядовиків, щойно пройшовши вишкіл і отримавши 

уніформу, «старі воєнні ветерани були …справжніми батьками, допомагали 

багато своїм досвідом і порадами»523, – згадував тоді ще рядовик Євген 

Побігущий-Рен. 

Особливо у вояцькій пошані перебували офіцери – капелани УГА, 

оскільки саме вони вислуховували різні скарги, підтримували їхній бойовий 

дух. Зокрема, найвідомішим «полевим духовником» був сотник УГА о. Омелян 

Ковч, який особливо долучився до виховної праці вояків. За його словами 

«…вояк найкраще себе почуває на лінії фронту, коли він бачить там лікаря та 

духовника…»524. 

                                                             
519 Krotofil М. Sytuacja militarna i perspektywy Ukraińskiej Republiki Ludowej na przełomie 1918 i 1919 r.: 

ukraiński raport wojskowy. Dzieje Najnowsze. Warszawa, 2006. Nr 4.  S. 212.  
520 Прохода В. Бої сірожупанників на польському фронті. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1969. № 6. С. 
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521 Деркач П. З листопадових споминів. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1969. № 1. С. 11. 
522 Авраменко Н. Спомини запорожця: Документальне видання.  Київ: Темпора, 2007. С. 323. 
523 Побігущий-Рен Є. Мозаїка моїх споминів. Мюнхен;Лондон, 1982. С. 18. 
524 Лебедович І. Полеві духовники Української Галицької Армії. Вінніпеґ, 1963. С. 138. 
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Після об’єднання армій УНР і УГА виникла велика різниця між 

рядовиками, які походили з Галичини і наддніпрянцями, зокрема щодо питань 

дисципліни і виконання своїх обов’язків. Тому, згадував о. І. Лебедович, 

старшини «мали з ними багато клопотів»525. В реформованій Запорізькій групі 

полковника В. Сальського опинилося багато кадрових старшин, тому панувала 

сувора дисципліна і «міцне злютовання поміж старшинами та козаками»526. 

Утрата Києва в серпні–вересні 1919 р. позначилася на загальному настрої  

і дисципліні вояків. Тому призив до армії УНР належно не вдався. Сотник 

М.  Девоссер згадував так: «Призовники просто іґнорували всі заклики до 

обов'язку військової служби в рядах своєї армії для оборони батьківщини»527. У 

той же час, М. Девоссер відзначив, що набір до УГА відбувся успішно. Це 

пояснювалося високими прикметами галицького вояка: «зразкова поведінка, 

безглядна дисципліна, патріотизм, самопосвята, вірність ідеї, для якої він 

одягнув військовий однострій (хоч тепер тільки клапті з нього), а зокрема 

стрілецький звичай і традиція від 1914 року»528. 

На взаємини між офіцерським складом і рядовиками впливала сама особа 

командира. Особливо від 1919 р. траплялися авантюристи, отамани, які 

спекулювали національною ідеєю, нацьковували рядовиків на порядних 

офіцерів і критичний момент переходили до більшовиків529.  

Поряд з цим, генерал-четар М. Тарнавський вказував на самостійність і 

ініціативність окремих рядовиків. У деяких моментах, як наприклад розрив 

фронту, втрата зв’язку між фланґами, непередбачена наказом дія, галичанин 

розгублювався, а наддніпрянський вояк навпаки розвивав вроджені прикмети 

«степового боєвика»: «Він не тратив голови, його не бентежила, виїмковість 

положення, він інстинктом відгадував, кудою метнутися, в якому напрямку 

бігти, стріляти, де шукати своїх»530. 

                                                             
525 Там само. С. 168. 
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Офіцери старалися дбати про вояка на фронті, про його умови 

перебування, забезпечення необхідними речами. І через це, як писав 

М. Девоссер, «серце радувалося на вид такого добірного, один в одного, 

дебело–стрункого вояка. Дійсно «хлопці бо то хлопці як соколи»531. 

Уже в 1919–1920 рр. витворився особливий тип офіцера – «героя часів 

Сагайдачного». Це офіцер, як зазначалось в комунікаті відділу преси при 

Міністерстві закордонних справ УНР, «живе лише для козака якого любить, як 

рідного сина мати»532. Наприклад, трапилася зустріч співробітника відділу 

преси зі знайомим офіцером, «одягненого в дрантя і майже босого»: «Що це 

ви – запитав я – що не маєте одягу, всі вже майже одягнуті, а ви… Та що я – 

каже – хай мої хлопці попереду одягнуться як слід, а я потім, чим останеться. 

Козак, коли його не одягнути, ще й кине фронт і піде, а я не піду»533. 

На момент Першого Зимового походу, в наявності залишились лише 

найстійкіші офіцери і військовики. Так, зокрема, в 3-ій Залізній дивізії армії 

УНР між командиром полковником О. Удовиченком і військовиком загалом 

витворилися взаємні повага і довір’я534. 

* * * 

Отже, українці в російській і австро-угорській арміях ще до революцій 

відчували зміни політичного ладу, переважно позитивно їх сприйняли і були 

свідомі до нової боротьби за Українську Державу, хоча траплялися випадки 

дезертирства з російської та австрійської армії та відмови вступу до нового 

українського війська. Бачення «війни за Україну» в українських офіцерів Армії 

УНР еволюціонувало від війни за царя, за українську автономію у складі 

федеративної Росії, до війни з більшовиками за незалежну державу. Так само і 

в офіцерів УГА це бачення змінилося від війна за цісаря до війни за Україну.   

       Стосунки  між  українськими урядами  та  офіцерами,  якщо спочатку і 

проходили на сприятливому тлі, однак згодом стало зростати критичне 

                                                             
531 Девоссер М. На службі народу. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1973. № 4. С. 62. 
532 Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zakład Zbiorów  Mikrofilmowych. MF nr. 87285. S. 233. 
533 Ibid. 
534 Вишнівський О. Трагедія 3–ої дивізії армії УНР. Мюнхен; Дітройт, 1963. С. 8.  
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ставлення через різні недалекоглядні і непослідовні дії щодо вирішення 

військових проблем, під час  війн з більшовиками, поляками. Разом з тим, 

революційні впливи на початку Лютневої революції 1917 р. та 

державотворення на українських землях позначилися на здебільшого 

неґативному ставленні командирів до рядових вояків, та навпаки. Однак 

згодом, внаслідок зміни статутних норм, взаємини покращилися: в Армії УНР, 

а також УГА, вони ґрунтувалися на взаємоповазі та дисципліні. 
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РОЗДІЛ 4 

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ 

 

4.1. Матеріальне забезпечення та організація побуту 

У матеріальному забезпеченні і побуті офіцерів армій УНР та УГА 

важливу роль відігравали фінансове утримання, забезпечення одностроями і 

додатковими речами до нього, надходження харчів та продуктів, а також 

забезпечека житлом. Після Лютневої революції 1917 р. становище 

офіцерського складу з російської імператорської армії залишалося досить 

стабільним. У війську продовжували діяти закони та розпорядження 

командування російської армії, які містили поранґовий розрахунок утримання 

офіцерів, постачання харчів та одягу. Так, зарплатня офіцерів у 1917 р. була 

такою: фельдфебель ґвардії – 78 руб., армії – 72 руб. в рік; старший унтер-

офіцер ґвардії – 54 руб., армії – 48 руб.; молодший унтер-офіцер ґвардії – 18 

руб., армії – 12 руб.; єфрейтор ґвардії – 13 руб. 20 коп., армії – 7 руб. 20 коп.; 

рядовий ґвардії – 12 руб., армії – 6 руб535. 

У час формування українських регулярних частин армії УНР в листопаді-

грудні 1917 р., офіцери та рядові вояки отримали матеріальну допомогу. Так, 

для Коша Січових стрільців скарбник Соціал-демократичної партії Микола 

Ковальський за розпорядженням Михайла Грушевського виділив 1 млн. крб.536 

У війську Центральної Ради була запроваджена заробітна платня для 

військовиків: рядові отримували 333 крб. на місяць, а крім того харчі, одяг і 

місце у помешканні. Командувач кожної військової частини отримував на 15% 

платні більше від підлеглого537. Разом з тим, на пропозицію генерального 

секретаря військових справ М. Порша, військовикам Гайдамацького Коша 

Слобідської України мали видати винагороду по 300 крб., а старшинам по 1000 

                                                             
535 ЦДІА України у Львові. Ф. 353. Оп. 1. Спр. 232. Арк. 55.  
536 Єреміїв М. Є Коновалець на тлі української визвольної боротьби. Євген Коновалець та його доба. 

Мюнхен: видання фундації ім. Євгена Коновальця, 1974. С. 155–156. 
537 Монкевич Б. Слідами новітніх запорожців. Похід Болбочана на Крим… С. 81.  
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крб. Однак її було відхилено, оскільки гайдамаки це потрактували як намір 

підкупити їх, а вояки заявили, що свідомо пішли боротися за права 

українського народу. Через те видано тільки ту частину готівки, котра пішла на 

утримання особового складу538. 

На прикладі старшин різних частин війська Центральної Ради можна 

простежити розмір поранґової зарплатні. Так, у Першому Українському 

запасному полку поручник Денисенко отримував 720 руб. на рік539, прапорщик 

Колумбет – 732 руб.540, штабс–капітан Загродський – 948 руб.541, а полковник 

Копельчук – 1536 руб542. Однак, суму грошей на теплі речі для зимового 

періоду всім видавали однаково – 200 руб.543 У Сердюцькому Георгіївському 

полку в 1917 р. отримали: капітан Секрет – 333 руб., підпоручик 

Дубиновський – 100 руб., прапорщик Корж – 25 руб.544 

З утвердженням гетьманської влади П. Скоропадського військове 

міністерство під керівництвом О. Рогози розпочало розробляти нові норми для 

фінансової забезпеки війська, обговорювались питання надати допомогу сім’ям 

військовополонених, збільшити виплату офіцерам. У результаті Рада Міністрів 

Української Держави постановила виділити 500 тис. крб. на допомогу 

військовим, які повернулися з німецького чи австро-угорського полону. А 

влітку 1918 р. згідно із законами виділено 20 млн. крб. на забезпеку 8 корпусів 

Української Держави545.  

На противагу УНР, офіцери в час Гетьманату були краще фінансово 

забезпечені. Особливо високу оплату отримували штабні офіцери вищого 

командного і начальницького складу, офіцери з ближчого оточення гетьмана та 

                                                             
538 Петрів В. Військово-історичні праці. Спомини з часів української революції (1917–1921). Київ, 2002. 

С. 301. 
539 ЦДАВО України. Ф. 4071 (1-ий Київський український вартовий полк (вiйськ Центральної Ради), м. 

Київ). Оп. 1. Спр. 4. Арк. 168.  
540 ЦДАВО України. Ф. 4071. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 148.  
541

 Там само. Арк. 167.  
542 Там само. Арк. 165.  
543 Там само. Арк. 162.  
544 ЦДАВО України. Ф. 4585. Оп. 1. Спр. 18. Арк. 2. 
545 Пиріг Р. Діяльність генерала Олександра Рогози на посаді військового міністра Української Держави 

(травень–листопад 1918 р.). Український історичний журнал. Київ, 2014.  № 5. С. 96–97. 
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елітних частин армії Української Держави. Зокрема, офіцери з Власної 

Канцелярії Гетьмана отримували на рік: 16 800 крб. для генерального писаря у 

ранзі генерального хорунжого або полковника; для помічників Генерального 

писаря – 13 200 крб. у ранзі генерального хорунжого або полковника, і 

8 400 крб. у ранзі військового старшини або сотника; старшина для доручень у 

ранзі полковника або військового старшини отримував 12 000 крб.546 

Досить добре фінансово забезпечені були військовики з Власного конвою 

ясновельможного пана гетьмана. Командир конвою в ранзі генерального 

хорунжого мав річне утримання у 10 800 крб. Його помічники з муштрової і 

господарської частин (полковник або військовий старшина) отримували 

9 600 крб., сотник – 7 200 крб., сотенний командир (полковник або військовий 

старшина) – 8 400 крб., півсотенні (військові старшини або сотники) – 

7 200 крб. і чотові командири, начальник зв’язку і вартові старшини в палаці 

гетьмана (сотники, значкові або хорунжі) – 6 000 крб.547 

Окрім того, подібне річне фінансове утримання мали офіцери із 

Особистої охоронної команди гетьмана. Завідувач команди у ранзі полковника 

або військового старшини – 10 800 крб.; його старший і молодший помічник у 

ранзі сотника – 9 600 і 8 400 крб. відповідно; старшина для доручень у ранзі 

значкового або хорунжого – 8 400 крб.548 

Але іншим регулярним військовим частинам часто не вистачало засобів 

для забезпеки усього особового складу і коней. Утримання було встановлене 

мінімальне. Наприклад, у Лубенському курені козак, незалежно чи він раніше 

був офіцером чи солдатом, отримував всього 40 крб. Тому час до часу 

господарська частина куреня змушена була продавати деякі предмети із 

                                                             
546 Гай-Нижник П. Власна Канцелярія Його Світлості Ясновельможного Пана Гетьмана. Верстюк В., 

Гай-Нижник П., Коник С. та ін. Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби 

в Україні / Упоряд. А. Вишневський. К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. С. 

52–53. 
547 Гай-Нижник П. Управління коменданта Штабу гетьмана П. Скоропадського та його збройні 

підрозділи (1918 р.). Гілея. 2010.  № 41. листопад. С. 86. 
548  Там само. С. 89. 
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санітарного майна, що було передане із розформованих шпиталів549.  А щоби 

запобігти продажі військового майна 8 травня 1918 р. Військове міністерство 

на чолі з т.в.о. отаманом Сливинським видало наказ, котрий забороняв 

продавати майно і зобов’язував вживати всіх заходів щодо його охорони550. 

Від листопада 1918 р. у війську Директорії УНР на утримання військових 

виділено одноразові допомоги та відсоткові надбавки551. Але фінансова справа 

в армії ще не була як слід організована.  Уже від 1 січня 1919 р. наказом 

Військового міністерства встановлено, щоб в усіх корпусах Дієвої армії УНР 

корпусні інтенданти раціонально налагодили грошову справу та 

бухгалтерський апарат552. Відтак, 7 січня 1919 р. Директорія УНР затвердила 

Закон «Про поліпшення стану військових», згідно з яким оплату встановлено у 

двох розмірах: військовим у фронтових і запасних частинах. Зокрема, в Дієвій 

армії командир фронтової чоти отримував 650 крб., командир полку – 1200 

крб, отаман бригади – 1300 крб, дивізії – 1400 крб., а корпусу – 1600 крб. 

Також до оплати військовикам додавали добові кошти: у час перебування в 

поході – 15 крб. на добу, а за участь в бою – 20 крб. на добу553. 

Від 1 березня 1919 р. змінилася фінансова забезпека офіцерів української 

армії. Так, закон «Про встановлення нормальних складів утримання військово-

служачих» скасував попередні закони на витрати війська, а замість того 

встановив для офіцерів посадові оклади та додаткові кошти за вислугу років. 

Зокрема, в офіцерському складі тепер найнижчою платнею, розміром у 

445 крб. місячно, була для офіцера-некомандира чоти, а найвищою – для 

командира корпусу та груп дивізій у 1220 крб. Військовий міністр та 

командувач армії мали платню за особовим призначенням554. Від 2-го до 5-го 

року служби включно всім старшинам додавали по 5 крб. на місяць, а від 5 по 

                                                             
549 Раевскій Н. Тысяча девятьсот восемнадцатый год. Прага, 1933. URL: 

http://az.lib.ru/r/raewskij_n_a/text_1933_1918_god.shtml 
550 Наказ про заборону продажи військового майна .Державний Вістник. 1918.  № 2. 18 травня. 
551 ЦДІА України у Львові. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 31. Арк. 19. 
552 Там само. Арк. 2.  
553 ГДА СБУ. Ф. 6. Спр. 69270. Т. 26. Арк. 57. Детальніше див. додаток  № 9. 
554 ЦДІА України у Львові. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 31. Арк. 29.  Детальніше див. додаток № 10. 



132 
 

132 
 

10 рік служби – по 10 крб. Окрім визначених коштів, додатково ще по 100 крб. 

отримували командири окремого куреня і вищі командні посадовці до посади 

командира окремої бригади після вислуги 10 років, і командири окремої 

бригади і вищі командні посадовці до посади командира корпусу після вислуги 

14 років555*. Відтак, 4 березня 1919 р. Кабінет народних міністрів затвердив 

виділити 100 млн. гривень у військовий фонд на потреби Дієвої армії556.  

Від 1 червня 1920 р. вже новий закон встановлював тимчасовий ріст 

оплати в Дієвій армії УНР і її запасних частинах. Зокрема, щомісячно 

командир дивізії отримував 14 000 тис. грн., його помічник,  начальник штабу і 

командир стрілецької бригади – 13 000 тис. грн., а командир гарматної 

бригади, дивізійний інженер і начальник постачання – 12 500 грн.557 

Протягом 1920 р. за інформацією з вимогових відомостей частин Дієвої 

армії УНР можна простежити, що, зокрема, за липень 1920 р. для 11 офіцерів  

1-ї сотні Стрілецької бригади імені І. Сірка було виплачено 116 460 тис. грн.558, 

а 12 офіцерам 4-ї сотні тієї ж бригади виплатили 153 910 тис. грн559. У той же 

час, за липень–серпень 1920 р. утримання 22 офіцерів штабу Херсонської 

дивізії на чолі з полковником А. Долудом йшло у розмірі 228 280 тис. грн560.  

У 1921 р. з інтернованих військових у Польщі сформовані нові відділи 

повстанської армії УНР. Для фінансових справ українського війська утворено 

23 жовтня 1921 р. фінансово-закупівельну комісію на чолі з Євгеном 

Архипенком. Наприклад, 15 листопада 1921 р. армія УНР отримала 150 тис. 

польських марок і 1800 польських марок на канцелярські видатки561. 

У війську ЗУНР грошову забезпеку для офіцерів встановила Українська 

Національна Рада і Державний Секретаріат Військових Справ (ДСВС) від 13 

листопада 1918 р. Так, згідно з цим розпорядженням рівень офіцерських 

виплат був такий: хорунжий – 200 кор., четар – 250 кор., поручник – 300 кор., 

                                                             
555 ЦДІА України у Львові. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 31. Арк. 19. 
556 Там само. Арк. 14.  
557  ЦДІА України у Львові. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 76. Арк. 139. Детальніше див. додаток № 11.  
558 ЦДІА України у Львові. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 81. Арк. 259. 
559 Там само. Арк. 264. 
560 ЦДІА України у Львові. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 100–112. 
561 Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zakład Zbiorów Mikrofilmowych. MF nr. 79910. S. 572. 
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сотник – 350 кор., отаман – 420 кор., осавул – 490 кор., полковник – 560 кор.562 

Окрім того, жіноцтво канцелярійних і санітарних сил війська ЗУНР 

отримувало щомісяця 150 корон, і додатково 50 корон на квартирування, якщо 

жінки несли службу поза місцем свого постійного житла563.  

Виплату коштів для офіцерів від хорунжого і вище проводили 1-го числа 

кожного місяця. А кошти на однострої видавали 1 січня і 1 липня. Ті офіцери, 

котрі вступили на службу перед 15 числом, отримували оплату від дня вступу 

на службу, а офіцери, котрі вступили 15 числа або після нього – за пів місяця. 

Також окремо офіцери отримували 15 кор. на випадок службової поїздки, і 5 

кор.  – на дрібні видатки.  Ще 5 кор. видавались на доїзди до станції та від 

станції, а у Львові на подібні витрати – 10 кор. Усі ці правила вступили в дію 

лише 5 грудня 1918 р., а до того часу офіцерам виплачували кошти, що були 

встановлені в колишній Австро-Угорській імперії564. В листопаді–грудні 1918 

р. грошове забезпечення ще тільки налагоджувалось, почасти коштів не 

вистачало, а тому офіцери отримували гроші із захоплених скарбниць. Так, до 

ДСВС і Начальної Команди 14 листопада повідомляли: «Військові хорунжі і 

підхорунжі жадають авансів чуючи ся покривдженими, що від двох до трьох 

літ позістають без авансів»565. А начальник штабу військ ЗУНР, полковник 

Є.  Мишківський 11 грудня 1918 р. доповідав: «Грошей взагалі дуже мало. 

Прибутків ніяких, міністерство фінансів не вжило поки що ніяких заходів для 

поповнення Державної скарбниці. Витрачуються гроші, які були захоплені в 

скарбницях»566. 

У 1919 р. в Українській Галицькій Армії т. зв. «грошові належности» для 

офіцерів забезпечував відділ належностей Начальної Інтендантури Галицької 

Армії (НІГА), яка своєю чергою була відділом Команди Етапу Галицької 

Армії. А самі ж кошти НІГА одержувала від Військового Міністерства УНР. 
                                                             

562 Розпоряд з дня 13 падолиста 1918 р. Вістник Державного Секретаріяту Військових Справ. 1918. Ч. 2. 

14 грудня.  
563 Доповнення до платень Українського Війська з дня 5 грудня 1918 р. Вістник Державного 

Секретаріяту Військових Справ. 1918. Ч. 2. 14 грудня. 
564 Там само. 
565 Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zakład Zbiorów  Mikrofilmowych. MF nr. 87263. S. 149–150. 
566 ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 46. 
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Отримані кошти НІГА виділяла інтендантурам корпусів УГА, інтендантурам 

тих формацій, які не входили до жодного з корпусів, але підлягали прямо 

Начальній Команді Галицької Армії та інтендантурі етапних формацій567. Вже 

від 1 березня 1919 р. Українська Національна Рада і Державний Секретаріат 

Військових Справ ЗО УНР затвердили новий розподіл грошових виплат для 

офіцерського складу: хорунжий – 230 кор., четар – 280 кор., поручник – 

340 кор., сотник – 400 кор., отаман – 450 кор., осавул – 550 кор., полковник – 

750 кор., генерал-четар – 950 кор., генерал-поручник – 1170 кор., генерал-

сотник – 1400 кор.568 

Під час бойових дій проти поляків, а згодом на Наддніпрянщині і проти 

Добровольчої армії фінансова ситуація офіцерів УГА ставала дедалі 

складнішою. Особливо нарікали фронтові офіцери. Так, хорунжий М. Опока 

під час польсько-української війни писав у листі до Р. Заклинського: 

«Обчислено, що старшини у полї беруть менше платнї від тих, що сидять поза 

фронтом. Нарікання, нарікання і нарікання»569.  

На Наддніпрянщині в липні 1919 р. для офіцерів УГА з огляду на 

«виїмкові валютарні відносини й дорожнечу» постановою диктатора 

Є.  Петрушевича від 18 липня 1919 р. були встановлені нові поранґові виплати: 

бойові і польові додатки. Бойові виплати були від 45 грн. для хорунжого і вище 

до генерала-поручника додавалися по 5 грн. від суми попередньої ранґи 

щомісяця. І польові виплати були за подібною системою від 35 грн.570. А тим 

часом до бюджету не надходили поповнення. 26 липня 1919 р. отаман 

Інтендантури Олекса Штробель надіслав до начальника Головного постачання 

таку телеграму: «Запотребування грошей перекладається з просьбою о як 

найскорше приділення зажаданих грошей, бо у скарбниці НКГА нема вже 

                                                             
567 ЦДІА України у Львові. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 146. Арк. 2. 
568 Розпоряд з дня 1 марта 1919. Вістник Державного Секретаріяту Військових Справ. 1919. Ч. 7. 15 

марта.  
569 ЛННБ ім. В. Стефаника, ВР.  Ф. 48 (Заклинські). Оп. 2. Спр. 147. Арк. 2. 
570 ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 1. Спр. 34. Арк. 4. 
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ніяких грошей»571. Кошти для УГА надійшли вже від 1 серпня 1919 р. Так, 

офіцерському складові виділили 6 млн. 500 тис. грн.572 

Але в ході війни з білоґвардійцями відбувалися перебої з грошовим 

забезпеченням. В листопаді 1919 р. поручник-інтендант П. Хомич доповідав 

про затримки виплат: «Брак грошей був такий, що в останніх часах навіть і 

через один місяць не виплачувалося льону. Диктатура це знала. 

Придніпрянська армія – о скілько мені відомо – діставала більше…».573 

Окреме місце в матеріальному забезпеченні мали мундир та додаткові  

речі до нього. Офіцерським одягом у 1917 р. ще слугували мундир, котрий 

видавався на два роки, шинель – на два роки, кашкет – на два роки, шапка – на 

чотири роки, башлик – на шість років. Щорічно також видавали по одній парі 

шароварів і сорочці574. За розпорядженням командування царської армії для 

забезпечення білизною та взуттям, щорічно кожному офіцерові видавали три 

сорочки, троє штанів, три носові хустки, три пари онуч і два рушники. Окрім 

того, щорічно кожен з них отримував одну пару чобіт. Нижчі чини отримували 

по дві штуці зі всіх названих вище речей, за винятком рушників, яких видавали 

по одній штуці. Разом з тим, кожному військовикові частини видавали по одній 

ковдрі і нижній подушковій пошивці, по три верхніх подушкових пошивки і 

простирадла. До цього ж, щорічно додавалося по одній верхній подушковій 

пошивці і по одному простирадлу575.  

У повсякденні офіцерів на початках Української революції однострій 

відігравав важливу роль. Майже всі українські військові частини вважали за 

необхідне зазначити свою приналежність до українського війська будь-якою 

заміною старої російської форми. Насамперед, в українській уніформі зазнав 

модифікацій головний убір. Саме він був найпомітнішою ознакою уніформи і 

приналежності до військової частини. В українському війську були 

різноманітні кольори головних уборів: у Богданівців – сіра смушкова шапка з 

                                                             
571 ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 1. Спр. 34. Арк. 1.  
572 Там само. Арк. 6.  
573 ЦДІА України у Львові. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 149.Арк. 7. 
574 ЦДІА України у Львові. Ф. 353. Оп. 1. Спр. 232. Арк. 55. 
575 Там само. 
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синім верхом, у Гордієнківців – чорна папаха з малиновим верхом, у 

Полуботківців – шапка з червоним верхом. Республіканці мали шапки з 

малиновим шликом, Дорошенківці – з блакитним шликом, гайдамаки Коша 

Слобідської України – з чорним і червоним шликами, а Чорноморські 

гайдамаки – з жовтим шликом. Відбулися також зміни в підкресленні 

національних ознак. Широко вживали обшия жовто-блакитною стрічкою 

рукавів на шинелях та гімнастерках. Зазнали змін наплічники: так, Богданівці 

на них мали літеру «Б», а Республіканці на френчах – літеру «Р»576. 

У часи Першої світової війни і Лютневої революції 1917 р. офіцери 

носили гімнастерки. Існувало кілька їх варіантів, які шили і на замовлення, і в 

частинах. Влітку і взимку гімнастерки шили з бавовняної та вовняної матерії 

відповідно. Зазвичай гімнастерка мала нагрудні кишені, а система застібання 

варіювалась: або вертикально від центру комірців, або зі зміщенням в один з 

боків. Верхнім одягом слугували пальта із сіро-синього сукна, а також шинелі з 

сіро-коричневої вовни. Шинелі були двобортними, з відкладними комірами, 

застібувались на правий бік з допомогою гачків і петель. У часі війни 

старшини купували кітелі з коміром-стійкою за зразком британських 

повсякденних мундирів: широкого покрою, з двома великими набедреними і 

нагрудними кишенями зі складкою. Єдиними предметами спорядження, 

введеними в часи війни, були протигаз, плечова сумка для боєприпасів і 

патронташ на 60 набоїв577.  

Згідно з наказом генерального секретаря військових справ М. Порша від 

10 січня 1918 р., одягом для українських офіцерів тимчасового слугував поки 

зразок старої російської уніформи. Однак з’явились деякі зміни: на комірі 

позначали рід зброї та номер військової частини; на рукаві особливою 

нашивкою позначали посаду військового; на кутках коміра нашивали 

чотирикутники із синього сукна: на них позначали трафаретом рід зброї, а під 

                                                             
576 Битинський М. Військові відзнаки Української Національної Армії. Гуртуймося. Рік видання ІV. 

Травень, 1932. С. 48.  
577 Корниш Н. Русская армия 1914–1918 гг. Москва: АСТ, 2005. 22 с. URL: http://readr.ru/n–kornish–

russkaya–armiya–1914–1918–gg.html 
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ним – число або назва частини. Трафаретами для піхоти слугували перехрещені 

рушниці, для кінноти – шаблі, для артилерії та інших спеціальних родів війська 

такі самі, які були в російському війську578.  

На початку березня 1918 р. відповідно до наказів Військового міністра 

Олександра Жуковського для офіцерів запровадили нову військову форму: 

шинелі старого взірця, тужурка*, френч, шаровари–галіфе та кашкет англій-

ського взірця579. На лівому рукаві усі військовики повинні були носити 

блакитну пов’язку, а офіцери, крім того, на неї нашивали срібний галун580. 

Офіцерська військова форма часів Гетьманату набула чи не найшляхет-

нішого вигляду за весь період революційних років в Україні. Уніформа 

поверталася до моди часів Гетьманщини початку XVIII ст.: жупани, шапки-

мазепинки, шаровари. Сам Гетьман та його оточення полюбляли носити 

уніформу Кубанського та Терського козацьких військ581.  

Для офіцерів армії УНР доби Директорії військова форма була 

затверджена вже 8 січня 1919 р. наказом Симона Петлюри «Про уніформу для 

старшин, урядовців і козаків Армії Української Народньої Республіки з їх 

штабами, управліннями та інституціями». Відтак, вводились звичайна похідна 

форма і парадна уніформа. На повсякдення офіцери мали шапку із сірого 

каракулю з кокардою, жупан сірого сукна з ранґовими відзнаками на комірах і 

кольоровими петлицями за родом військ, сірі шаровари і чорні чоботи. 

Парадна уніформа складалась з шапки чорного каракулю з сукняною вставкою 

за кольором роду війська і кокардою, синій жупан, обшитий срібним позу-

ментом, з поясом за кольором роду війська, червоні шаровари і чорні чоботи582.  

                                                             
578 Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. Том І. Доба Центральної Ради. Ужгород, 1932. С. 374.  

* Як формений одяг в українській мові допускають термін «тужурка». Повний український відповідник 

– «катанка». 
579 Нова військова форма. Вільне Життя (Одеса). 1918. № 1. 31 березня. 
580 Наказ по військовому міністерству Української Народньої Республіки. Ч. 50. Вільне Життя. 1918. № 

4. 4 квітня. 
581 Савченко В. Павло Скоропадський – останній гетьман України. Харків: Фоліо, 2008.  С. 150. 
582 «Про уніформу для старшин, урядовців і козаків Армії Української Народньої Республіки з їх 

штабами, управліннями та інституціями» (8 січня 1919 р.). URL: http://hai–

nyzhnyk.in.ua/doc2/1919(01)08.forma_unr.php 
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Наказом Головної Управи Війська УНР від 24 квітня 1919 р. доповнено 

похідну уніформу. Так, до цієї уніформи входила каскетка із сукна захисного 

кольору, шкіряним ремінцем і кокардою, френч на п'ять ґудзиків з двома 

грудними і двома боковими кишенями, шинель із сірого сукна та з петлицями 

на комірах кольору роду війська, штани покрою напів-галіфе583.  

Необхідні речі для офіцерів армії УНР з 1921 р. постачала фінансово-

закупівельна комісія з-за кордону584. Зокрема, в листопаді 1921 р. на закупівлю 

білизни військовим комісія видала 3 тис. польських марок585. А на грудень 

1921 р. військо отримало 24 сорочки і 24 штанів586. 

У роки Першої світової війни військовикам з Леґіону УСС, майбутнім 

воякам УГА, видавали обмундирування австро-угорської армії: шинелі, 

чоботи, до чобіт щітки і лопатки, светри, сорочки, шапки, зимову і літню 

білизну, хустинки, рукавиці, шарфи, рушники, ковдри і фляги587.  

У листопаді 1918 р. перші офіцери війська ЗУНР носили ще колишній 

австро-угорський мундир. Але для знаків розрізнення, зокрема під час 

Листопадового Чину, використовували синьо-жовті стрічки та кокарди на 

шапках. В полку УСС для ідентифікації носили шапки-мазепинки. З початком 

війни з поляками існував брак постачання одягу, не було змінної форми замість 

зношеної. Так, начальник штабу війська ЗУНР, полковник Є.  Мишківський 

доповідав: «фабрик немає, складів не було, користуються тільки тим, що 

знімуть з разоружених в Підволочиськах австро-угорських військ, які йдуть з 

України. Взагалі брак шапок, рукавиць, кожушків, шинелів, чобіт, білизни, що 

робить активні вчинки майже неможливими»588. Навіть до командування 

надсилали повідомлення про випадки крадіжок офіцерами речей: «Викрито 

                                                             
583 Опис похідної уніформи Війська УНР (Осінь 1919 р.). URL: http://hai–

nyzhnyk.in.ua/doc2/1919.uniforma.php 
584 Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zakład Zbiorów  Mikrofilmowych . MF nr. 79910. S. 569. 
585 Ibid. S 604. 
586 Ibid. S. 581. 
587 ЦДІА України у Львові. Ф. 353. Оп. 1. Спр. 101. Арк. 73–74; ЦДІА України у Львові. Ф. 352. Оп. 1. 

Спр. 44. Арк. 115. 
588 ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 47. 
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більшу крадіж на фіри боксових шкір, коців, шпитальних дек трома 

украінськими офіцирами. Слідство ведеть ся»589. 

Певну допомогу надала УНР, яка від січня 1919 р. надіслала для 

Галицької армії форму російської армії: шапки, шинелі, ватяні фуфайки та 

ватяні штани та валянки590. Хоч поставки з Наддніпрянщини допомогли 

забезпечити офіцерів одягом, але це призвело до надмірного розмаїття 

одностроїв. Тому виникла проблема створити власний типу однострою, над 

проєктом якого працювали І. Боберський, Л. Лепкий, Ю. Буцманюк, 

О. Курилас, М. Бринський591. Після тривалих нарад, П. Бубела, заступник 

Державного секретаря військових справ, підписав 28 березня 1919 р. опис 

однострою з шапкою-мазепинкою і відзнаками старшин нашивками у низу 

рукавів, так само як в УСС592.  

За розпорядження ДСВС від 5 квітня 1919 р. на 1-й рік офіцерам 

видавали: 1 шапку, 1 «блюзу», 2 штанів, 1 пару черевик або чобіт і 3 комплекти 

білизни. Комплект білизни складався з 1 сорочки, 1 ногавиць, 1 хустини, 

1 рушника і 1 пари шкарпеток або онуч. На два роки видавалась шинель. Також 

що три місяці офіцери отримували 1 пару підпідошв. Видача одностроїв 

відбувалася за готівку і лише при наявності в офіцера набірного листка593.  

Урешті, 22 квітня 1919 р. ДСВС затвердив однострій офіцера УГА, у 

комплект якого входили такі речі: шапка-мазепинка, «блюза» з двома верхніми 

і нижніми кишенями і 6 ґудзиками, штани доколінні, шинеля, жупан для 

капеланів, черевики, чоботи. Елементи однострою мали зелено-землистий 

колір. А поза службою шапку, штани і шинелю офіцери носили з чорного 

сукна. Також до однострою додавалася сорочка з металевими ґудзиками, 

                                                             
589 Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zakład Zbiorów  Mikrofilmowych. MF nr. 87263. S. 149. 
590 Ющенко М. Однострої піхоти Галицької армії. URL: http://www.ucrainarma.org/ww_i_and_inter-

war/odnostro%D1%97–pixoti–galicko%D1%97–armi%D1%97.html 
591 Чмир М. Однострій та знаки розрізнення військовиків Збройних Сил ЗУНР (ЗОУНР). Український 

визвольний рух: наук. зб. Львів, 2007. Збірник 9. С. 197. 
592 Боберський І. Щоденник, 1918–1919 рр. / Упоряд. Ю. А. Мицик. К.: Вид.дім «КМ Академія», 2003. 

С. 172. 
593 ЦДІА України у Львові. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 146. Арк. 30. 
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полотняні ногавиці і онучі, сірі бавовняні шкарпетки, пояс і шарф шириною в 

12 см, який вдягали під комір594.  

Дня 27 квітня 1919 р. в Інтендантурі ДСВС окружній військовій команді 

в Коломиї вдалося отримати сукно і нитки для пошиття одностроїв. Від 28 до 

106 метрів сукна на шинелі, одяг виділяла частинам і підрозділам ОВК 

м. Коломия. При цьому 1 метр сукна на шинель коштував 51 грн. 50 шагів, 1 

метр сукна на одяг – 31 грн. 50 шагів, 1 моток ниток – 32 грн.595 

Перешкодою для регулярної забезпеки одягом офіцерів була тривала 

відсутність матерії і неспроможність закупівель з-за кордону, оскільки 

«антанта замкнула увесь довіз»596. Нові однострої шили малими партіями лише 

коли вдавалося знайти пристойний матеріал, та за приватними замовленнями 

старшин597. Від липня 1919 р., коли УГА об’єдналась з Дієвою Армією УНР, 

одностроями галицьких офіцерів забезпечувала тепер служба постачання 

Дієвої Армії УНР. Так, 28 липня 1919 р., до УГА були передані 700 кашкетів, 

1000 сорочок та 500 підштаників. До 1 жовтня 1919 р. НКГА отримала 900 

гімнастерок, 2800 штанів, 600 пар білизни, 2300 кашкетів і 1500 аршинів сукна 

(1 аршин – 72, 12 см)598. Також від серпня 1919 р. замість мазепинок та 

австрійських кепі офіційним головним убором старшин УГА стала 

«петлюрівка», тобто кашкет англійського крою599.  

Воєнні дії осені 1919 р. проти білоґвардійців, коли чи не всі видатки 

йшли на техніку, дозакупівлю зброї, медичних засобів, внаслідок зменшення 

фінансів у скарбниці, був відчутний брак одягу, черевиків, матеріалу на 

пошиття одностроїв офіцери не отримували. Про катастрофічне становище з 

одягом, зокрема, говорили офіцери-інтенданти на судовому процесі проти 

генерала М. Тарнавського і полковника А. Шаманека в листопаді 1919 р. Так, 

                                                             
594 Розпоряд з дня 22 цвітня 1919. Вістник Державного Секретаріяту Військових Справ. 1919. Ч. 11. 20 

цвітня. 
595 ЦДІА України у Львові. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 146. Арк. 44. 
596 Настрій на фронті. Стрілець. Станиславів. 19 лютого 1919.  Ч. 8. 
597 Ющенко М. Однострої піхоти Галицької армії. URL: http://www.ucrainarma.org/ww_i_and_inter-

war/odnostroji–pixoty–galickoji–armiji–2.html 
598 Чмир М., Пінак Є., Музичук С. Галицька армія. 1918–1920. Рівне, 2008. С. 43. 
599 Там само. С. 44. 
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поручник-інтендант УГА П. Хомич повідомляв: «В Галицькій армії є 75% 

фронта без одностроїв, 50% без обуви, грошей загальний брак. 75% не має по 

більшій части плащів ані біля. Число черевиків є трохи більше, але те їх рід 

дуже злий. Матеріяльних довозів армія, від нікого не діставала і мусіла 

оператися зовсім на те, що собі здобула в бою, або закупила»600.  

Також і сотник-інтендант І Галицького корпусу М. Гарасевич повідомляв 

про ті ж проблеми: «Одностроїв одержали ми тільки раз по переході Збруча в 

Мінківцях, однак це була мінімальна скількість… не кождий чоловік має плащ. 

Щодо одностроїв в послідних днях жовтня, то іх стан в 1-ім корпусі був дуже 

злий. Зимового охоронного виряду нема. Ані одного коца в корпусі не було. 

Біля ми не мали і не діставали»601. Інший інтендант ІІ Галицького корпусу, 

сотник В. Павлусевич свідчив: «50% є цілком без біля; раз одержали ми 3000 

ватованих штанів, однак це були напевно остатки якогось шпиталю, бо були 

ще закривавлені, а напевно з бакцилями і багато причинилися до хворіб. У 

вишколах маємо 50% людей без черевиків; ще до черевиків на фронті, то треба 

сказати, що – наколи люде будуть машерувати, то половина опиниться без 

черевиків»602. 

У забезпечення українського війська медикаментами, військово-

медичного майна особливим був внесок військового лікаря, контр-адмірала 

Австро-Угорського флоту Ярослава Окуневського. Він очолював Державну 

медичну місію ЗУНР у Відні та був головнокомандувачем у санітарних справах 

ДСВС. З його допомогою було налагоджено закупівлю ліків з Австрії, Чехо-

Словаччини, Угорщини на потреби армій ЗУНР та УНР603. Початкову 

санітарну справу і організацію шпиталів провадив санітарний шеф НКГА 

лікар, доктор Кость Танячкевич. Однак, велика заслуга у медичному 

забезпеченні УГА належить докторові Іванові Куровцю, який в ході польсько-

української війни створив санітарну службу УГА, очолив секретаріат 

                                                             
600 ЦДІА України у Львові. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 149. Арк. 4. 
601 Там само. Арк. 7. 
602 Там само. Арк. 8. 
603 Сорока О. Я. Державне регулювання медичної діяльності на Прикарпатті в першій половині ХХ 

століття: дис. канд. держ. упр.: 25.00.01. Київ, 2015. С. 72. 
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народного здоров’я в уряді ЗУНР, був членом Державної Ради Здоров’я при 

ДСВС. Його зусиллями було налагоджено службу повітових лікарів та 

шпитальну справу в ЗУНР при допомозі Українського Червоно Хреста604.  

Невід’ємним аспектом офіцерського повсякдення було харчування, 

забезпека іншими товарами. Ще від 18 грудня 1916 р., згідно з наказами 

начальника постачання армій Південно-Західного фронту, установлено 

відповідні правила видачі харчів офіцерам. Правом їх отримання 

користувалися і офіцери зі своїми сім’ями, і родичі, котрі перебували під їх 

опікою. Продукти видавали з інтендантських складів щомісячно, починаючи 

від 1 до 10 числа. Згідно з наказом встановлено такий розпорядок видачі 

продуктів харчування605*: 

Таблиця 4.1. Розпорядок видачі харчів військовикам Російської 

імператорської армії 

Найменування продуктів       На одну людину в місяць Норма на одну сім’ю в 

місяць 

Муки 

Крупи різної 

М’яса 

Риби солоної  

або сушеної 

Яєць 

Солі 

Масла 

Цукру 

Чаю 

2 пуди 15 фунтів 

7 фунтів 

6 фунтів 

6 фунтів 

2 фунти 

48 штук 

3 фунти 

5 фунтів 

4 фунти 

48 золотників 

6 пудів 

35 фунтів 

30 фунтів 

30 фунтів 

10 фунтів 

240 штук 

15 фунтів 

25 фунтів 

20 фунтів 

2 фунти 

          Воєнні дії часто ускладнювали продовольче становище офіцерів, 

оскільки були перебої з постачанням. У повідомленні 37 сотні армії УНР від 

5 лютого 1918 р. йшлося: «Від якогось часу даються відчувати браки муки, 

мяса і иньших…Причиною сего є тяжкий довіз…Всі запаси, які є, розділює ся 

                                                             
604 Там само. С. 73–74.; Щуровський В. Медична і санітарна служба. Українська Галицька Армія: 

матеріали до історії. Вінніпеґ, 1958. Т. 1. С. 272.; Якимович Б. Постать Івана Куровця в політико-

державницькому просторі Галичини (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.). Україна: культурна спадщина, 

національна свідомість, державність / [гол. редкол. Іван Патер, упоряд. Любомир Хахула]; Національна 

академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017. Вип. 29: Ювілейний збірник 

на пошану Миколи Литвина. С. 132-150. 
605 ДАЛО. Ф. 905. Оп. 1. Спр. 206. Арк. 103–104. 

* Згідно з «Положенням про міри і ваги» від 1899 р.: 1 російський фунт (0,4095 кг, або 409,51 гр) = 32 

лотам = 96 золотників = 9216 долям = 1/40 пуда 
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рівномірно»606. Українським офіцерам інколи вдавалося покращувати свій 

матеріальний харчовий стан за рахунок трофеїв здобутих у бою. Так, в березні 

1918 р., під час бойових дій на Лівобережжі, біля ст. Солониця на Полтавщині 

військовики Гайдамацького коша захопили у більшовицького «Революційно-

Комуністичного Куреня» кілька возів із запасами хліба, всілякого приладдя та 

16 муштрових коней, що значно поповнило господарську частину українських 

підрозділів607.  

Після звільнення Полтави від більшовицьких військ 27 березня 1918 р., в 

місті вояки захопили 85 паротягів, майже 1200 вагонів, а також чималу 

кількість іншого майна608. Перебуваючи в місті, офіцери могли поповнити 

харчовий стан своїх частин. Уже 31 березня українська влада і німецька 

адміністрація оголосили курс німецької марки: 1 рубль – 1½ марки. Лікар 

О. Несвіцький у своєму щоденнику зафіксував наступні ціни на продовольство: 

Коров’яче м’ясо, свинина, телятина по 100 кг – 250 марок; сало, смалець по 1 

ф. – 4 марки 70 пфенігів; баранина 100 кг – 160 марок; вітчина 1 ф. – 4 марки; 

ковбаса 1 ф. – 3 марки 50 пфенігів; горох 1 ф. – 1 марка; картопля 1 ф. – 7 

пфенігів; пшениця 100 кг – 40 марок; жито, овес по 100 кг – 33 марки; сіно 100 

кг – 11 марок, а солома 100 кг – 4 марки609. Бойові дії часто були перешкодою 

для регулярного фінансового поповнення. Тому в час постою у Полтаві 

офіцери, щоб отримати додаткові кошти, влаштовувались на різні роботи. Так, 

О. Несвіцький занотував у щоденнику: «Офіцери заробляють на засоби 

роботами у садах по 75 копійок за годину»610. 

Під Люботином, 7–8 квітня 1918 р., на шляху до Харкова, офіцери 

Запорозької дивізії  отримали як трофей 6 панцерних машин, гармати, багато 

                                                             
606 ДАЛО. Ф. 257. Оп. 2. Спр. 1476. Арк. 38. 
607 Петрів В. Військово-історичні праці… С. 393. 
608 Монкевич Б. Слідами новітніх запорожців. Похід Болбочана на Крим... С.132. 
609 Несвіцький О. Полтава у дні революції та в період смути 1917–1922 рр. Полтава, 1995. С. 48. 
610 Там само. С. 52. 
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ешелонів, навантажених військовим знаряддям611, а також все що необхідне 

для дивізії: аероплани, радіостанції, одяг, провіант612.  

За фінансовими звітами Харчевого складу можна простежити видачу 

харчів для армії УНР. Зазвичай офіцери отримували хліб, борошно, сало, м'ясо, 

картоплю, різні крупи, а також цукор, сіль і каву. Наприклад, 21 травня 1920 р. 

Головна Управа армії УНР наказом визначила розпорядок щодобової видачі 

продуктів харчування і з цінами на них613: 

Таблиця 4.2. Наказ Головної Управи армії УНР від 21 травня 1920 р. 

 Бойові частини  Тилові частини 

Кількість 

продуктів на 1 

людину на добу 

Ціна за пуд 

в гривнях 

Кількість 

продуктів на 1 

людину на добу 

Хліб 

Борошно 

Крупа різна 

М’ясо 

Сало 

Сіль 

Перець 

Овочі 

Цукор 

Кава 

Тютюн 

2 ф. 

1443 

323 

603 

103 

63 

1/12 3 

743 

123 

13 

43 

3520 

3520 

5000 

6000 

16000 

8000 

8000 

600 

6000 

3000 

12000 

11/2 ф. 

180 

243 

483 

83 

63 

1/12 3 

603 

103 

12 

23 

 Зокрема, згідно з квитанціями Харчевого складу на 600 офіцерів і 50 

вояків Стрілецької бригади імені І. Сірка дня 22 червня 1920 р. видано 10 пудів 

кукурудзяного борошна, 162,5 пудів цукру, 3 пуди солі, 8 пудів кавового зерна 

і 2 пуди приправи614. У цілому за червень 1920 р. особовий склад отримав: 

1846 кг хліба, 4181 кг борошна, 17698 кг цукру, 323 кг крупи, 364 кг солі, 486 

кг сала, 2616 кг волового м’яса, 5343 кг свинного м’яса, 372 кг тютюну, 40 кг 

жита, 2 кг свічок, 4800 кг картоплі, 364 кг вівса, 98 кг гороху, 47 кг квасолі615.     

За червень 1920 р. на закупівлю харчових і фуражних продуктів Другий 

кінний полк Херсонської стрілецької дивізії витратив 600 тис. 864 грн.616: 

                                                             
611 Шемет С. Полковник Петро Болбочан… С. 205. 
612 Монкевич Б. Слідами новітніх запорожців. Похід Болбочана на Крим… С. 141. 
613 ЦДІА України у Львові. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 76. Арк. 141. 
614 ЦДІА України у Львові. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 81. Арк. 1.  
615 Там само. Арк. 17.  
616 ЦДІА України у Львові. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 79. Арк. 31. 
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Таблиця 4.3. Видатковий квит Другого кінного полку Херсонської 

стрілецької дивізії за червень 1920 р. 

Предмет Разом 

Закупка вівса і кукурудзи 

Закупка харчів 

Мило і свічки 

За кабана 14 п. 30 гр 

Закупка вівса 266 п. 

23 п. січки 

Закупка сала 

33 200 

135 034 

68 000 

59 000 

139 300 

4 600 

42 000 

 

Щодо офіцерів Галицької армії, то перелік забезпечення їх харчовими 

продуктами у 1918–1919 р. визначив голова ДСВС полковник Д. Вітовський 

5 грудня 1918 р., а згодом ще раз було підтверджено НКГА 23 липня 1919 р.617 

Кожна військова частина належала до відповідного територіального округу, з 

якого особовий склад отримував харчі. Військовикам заборонили самовільну 

реквізицію в населення, а все потрібно було замовляти через повітових 

комісарів. За продукти військовики платили грошима або обмінювати на 

нафту, цукор чи сіль618. 

Щоденно на офіцера УГА припадало: кава консервова з 10 г цукру, 

нарізка овочів і зелені для першої страви (т. зв. julienne), 300 г м’яса, 250 г 

каші, квасоля, 30 г солі, 0,5 г перцю або паприки, 25 г приправи, 5 г цибулі або 

часнику, 2 цл оцту, 20 г борошна, 200 г каші, 500 г хліба, або 300 г сухарів. 

Окрім того офіцери отримували по 20 сигарет щоденно, 25 г мармеладу або 

20 г цукру619.  

Звичайно, перебіг війни, невдачі на протипольському фронті вносили 

істотні корективи в харчовий стан старшин. Від 1919 р. харчова ситуація 

погіршилась, особливо відчувався брак м’яса: денну норму зменшено з 300 до 

                                                             
617 ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 1. Спр. 34. Арк. 2. 
618 Шанковський Л. Українська Галицька Армія: воєнно–історична студія. Вінніпеґ: Видав хорунжий 

УСС Д. Микитюк, 1974. С. 28. 
619 Постанова з дня 5. грудня 1918. Вістник Державного Секретаріяту Військових Справ. 1918. Ч. 2. 14 

грудня. 
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200 грам620. Розпорядженням від 10 березня 1919 р. на одну особу вже 

припадало, зокрема, 150 г м’яса, 100 г каші, 15 г борошна і 500 г картоплі621.  

Матеріальний і продовольчий стан також відомий з кореспонденції 

військовиків. Так, хорунжий УГА М. Опока у листах до Р. Заклинського подав 

такі рефлексії: «Тут на фронті трудно що небудь дістати, люди йдуть майже 

босі й голі в позиції, а тут околиці є комплєтно знищені, зрабовані, не можливо 

нічим заполочися. Фасунґ тут є лише на снїдання і обід – а на вечерю треба 

красти і рабувати»622; «…покрали вже майже всї свинї, корови, кури, збіжа, 

пшоно, фасолю. Цукру майже не дістаєся, крім хліба, мяса і дещо муки. 

Тютюну нема, дрібничок потрібних жовнірові нема»623; «Наша інтендантура 

щораз більше недопомагає. Тютюну у нас вже нема, житя щораз поганійше, 

підфронтові села комплєтно вирабовані»624. 

За звітними матеріалами можна простежити, що в березні 1919 р. на 

Харчовому складі УГА в Ходорові зберігалося:  

Таблиця 4.4. Квит Харчевого складу УГА в Ходорові за березень 1919 р. 

Продукт Кг/лт/шт 

Борошно 

Сіль 

Солонина 

Цибуля 

Чай 

Цукор 

Оцет 

Горілка 

Кава 

Тютюн І сорту 

Тютюн ІІ сорту 

40 тис. кг 

5 тис. кг 

15 тис. кг 

500 кг 

20 кг 

3500 кг 

400 лт 

540 лт 

70 тис кг 

400 пачок 

300 пачок 

 

Уже по об’єднанні УГА з армією УНР покращилось продовольче 

становище галицьких офіцерів, оскільки допомогу почав надавати також і 

                                                             
620 Krotofil M. Ukraińska Armia Halicka, 1918-1920: organizacja, uzbrojenie, wyposażenie i wartość bojowa sił 

zbrojnych Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej. Toruń: Wydawn. Adam Marszałek, 2002. S. 97. 
621 Зарядження з дня 10 марта 1919. Вістник Державного Секретаріяту Військових Справ. 1918. Ч. 9. 10 

квітня. 
622 ЛННБ ім. В. Стефаника, ВР. Ф. 48. Оп. 2. Спр. 147. Арк. 2. 
623 ЛННБ ім. В. Стефаника, ВР. Ф. 48. Оп. 2. Спр. 147. Арк. 3. 
624 Там само. Арк. 8. 
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наддніпрянський уряд. А також сприяла цьому внутрішня реорганізація: була 

створена Команда Етапу Галицької Армії, Начальна Інтендантура Галицької 

Армії, а при ній діяв харчовий відділ, котрий займався продовольчими 

справами. Харчі в УГА отримували кількома шляхами: заготівлею у власних 

частинах Інтендантури, закупівлями, реквізиціями, наборами в інших 

державних закладах та товарообміном625. Окрім того, харчовий відділ НІГА 

закуповував інші предмети щоденної потреби для офіцерів: мило, сірники, 

свічки, нафта та ін. речі626.  

Наприклад, у липні 1919 р. ІІ Галицький корпус на платню і продовольчі 

витрати для особового складу отримав 25 тис. гривень627. Для цілої УГА на 

серпень 1919 р. для «продовольчого і фуражного задоволення» виділено 

67 млн. 500 тис. гривень628. Але перебої з постачанням та інші складнощі з 

харчами почали виникати з невдачами на фронтах, епідеміями хворіб. Так, 

сотник-інтендант І Галицького корпусу М. Гарасевич свідчив на судовому 

процесі проти М. Тарнавського: «…мав корпус тільки одну пекарню на цілий 

корпус. Доставка хліба була назагал добра, однак показувалося звичайно 

технічні перешкоди в довозі, так що часто бригади тяжко одержували хліб»629. 

Сотник-інтендант ІІ Галицького корпусу В. Павлусевич повідомляв: «Відносно 

харчів, то буду мати збіжа на зиму. Що до худоби, то ця справа пред-

ставляється зле; незадовго було би до того прийшло, що треба би пайку 

зменшити; тепер пайка виносить 250 грамів, за те піднесли пайку хліба на 700 

грамів»630. 

Серед харчових запасів в офіцерів УГА найбільше було кави та цукру, а 

тому військові активно їх використовували. Зокрема, хорунжий УГА Т. Бурчак 

згадував: «…по дорозі діставали  ми з кухні підвідділу чорну каву добре 

осолоджену, про що дбав рахунковий підвідділу Степан Козлик. Маґазин 

                                                             
625 ЦДІА України у Львові. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 146. Арк. 2 
626 Там само. 
627 ЦДІА України у Львові. Ф. 749. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 150. 
628 ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 1. Спр. 34. Арк. 6. 
629 ЦДІА України у Львові. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 149. Арк. 7. 
630 Там само. Арк. 8. 
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підвідділу мав на складі около 60 пудів цукру в кістках. Цукор мішками 

поміщувався в нашім ваґоні і ми осолоджували собі каву аж до пересади. Весь 

цукор не розпускався в каві і на споді оставав нерозпущений цукор, тоді ми 

доливали кави, яку в дзбанках доносили з кухні»631.  

У 1920 р. під час активних воєнних дій денне харчове забезпечення 

офіцерів було далеко не повним. Т. Бурчак зазначав, що «обходився харчем, 

який складався з чорної кави на снідання і вечерю, а на обід зі зупи з червоної 

фасолі або гороху. В тій зупі варилося раз на тиждень мясо»632. Тому офіцерам 

доводилося собі докуповувати харчі в населених пунктах, в яких зупинялися. 

Наприклад, у Вапнярці фунт м’яса коштував 100 крб., сальцесон 120 крб., 

тютюн «Мексауді» 60 крб., 25 шт. сигарет «Сальве» 35 крб., склянка молока 10 

крб., пиріжки з сиром, горохом, гарбузом, сливою, капустою, маком по 10 крб. 

за штуку, а 1 яйце 10 крб.633  

Офіцери також активно затоварювались на ярмарках. Т. Бурчак подавав 

свої враження про ярмарок, який відбувався 12 лютого 1920 р. в с. Рибниця: 

«При нагоді купили собі хліба і ковбас, оріхів та оселедців за котрі платили по 

125 карбованців за штуку, мід пчільний 80 карбованців фунт, гвоздиків 2 

карбованці, перцю англійського 3 карбованці, а 2 листя бобкові 3 кар-

бованці»634. 

За звітними матеріалами за січень 1920 р. для офіцерів наддніпрянських і 

галицьких військ було закуплено 1 кг перцю і 20 кг цибулі за 40 крб., 40 кг 

волового м’яса за 2000 крб., 17,5 кг м’яса за 880 крб. Як вже було зазначено, 

що на складах підрозділів із запасів було чи не найбільше цукру. А тому інколи 

його продаж відбувався частинами. Так, у цьому ж місяці було отримано 

3200 крб. за продаж 64 кг цукру635.  

На прикладі Коша Січових стрільців, можна простежити, яким був раціон 

харчування українських офіцерів. Сніданок відбувався найпізніше о 7:30 год., а 
                                                             

631 Там само. Ф. 309. Оп. 1. Спр. 1131. Арк. 37. 
632 Там само. Арк. 39.  
633 ЦДІА України у Львові. Ф. 309. Оп. 1. Спр. 1131. Арк. 39. 
634 Там само. Арк. 69. 
635 Там само. Ф. 749. Оп. 1. Спр. 42. Арк. 42. 
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новобранці мали сніданок до 7 год. Обід починався о 12 год., а вечеря о 17:30 

год.636 Ще в російській імператорській армії, основна видача м’яса або риби в 

день на людину складала до 1905 р. ½ фунти, пізніше – ¾ фунти, а хліба – 

3 фунти. У дні військових свят, на Пасху і на Різдво було краще харчування – 

ковбаси, паски, білий хліб, пиво637.  

Окремо були розроблені розпорядки видачі харчів для офіцерів та інших 

рядовиків, котрі перебувають в шпиталях. Існували, зокрема за розпо-

рядженням від 11 квітня 1919 р., переліки раціонів прийому їжі для суворої 

дієти, для перехідного стану хворого, для виздоровців і для здоровіших 

військовиків638. 

Щодо спиртних напоїв, то, зокрема, в часи Першої світової війни їх 

продаж по всій Російській імперії був заборонений. Однак А. Денікін згадував, 

що в армії цей захід привів лише до підкреслення побутової нерівності: 

«…офіцерські чини всіма правдами і неправдами, за свідченням командирів і 

комендантів, за вимогою лазаретів або по високій ціні діставали спирт і пили 

горілку…»639. Нижчі офіцерські чини були позбавлені такої можливості. 

Одним із джерел постачання винних напоїв для офіцерів була «військова 

здобич» в захоплених містах, поки начальство не встигало розпорядитися щодо 

цих трофеїв, а вже після Лютневої революції 1917 р. самостійно гнали 

самогон640. 

Так само алкоголь був заборонений і в підрозділах Галицької армії вже 

по Листопадовому повстанні. Так, командир Першого українського полку імені 

князя Лева О. Микитка 4 листопада 1918 р. видав відповідний наказ для 

особового складу: «Я завважив що люди повертають в не тверезім стани, для 

                                                             
636 ЦДАВО України. Ф. 4097 (Кіш Українських січових стрільців). Оп. 1. Спр. 1. Арк. 56. 
637 Деникин А. Старая армия. Офицеры / Предисл. А. С. Кручинина. Москва: Айрис–пресс, 2005. С. 336–

338.  
638 Тимчасовий припис мірини (дієти) в лічницях. Вістник Державного Секретаріяту Військових Справ. 

1919. Ч. 12. 1 мая; Див. додаток № 12.  
639 Там само. С. 339.  
640 Там само. С. 339–340. 
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того забороняю питє всіляких трунків; в дальших подібних випадках будуть 

строго карані»641. 

Але закупівля алкогольних напоїв проводилася, зокрема, під час свят. 

Так, в січні 1920 р. для галицьких підстаршин і стрільців було закуплено 

24 пляшки «святочної горівки»642. А також офіцери купували алкоголь в час 

бойових походів, коли зупинялись для закупівлі продовольства, оскільки вище 

командування в такий час не могло проконтролювати. Зокрема, хорунжий УГА 

Т. Бурчак згадував про купівлю горілки на ярмарку: «Один залізничник 

зарекомендував добру самогонку по 100 карбованців за бутилку. Купив 

старший булавний Тиск, Лещишин і я. І всі, котрі купили горілку принесли 

мені щоби я її заправив. Я вмів це робити при додаванню гвоздиків, англій-

ського перцю та бобкових листків»643. 

Перебуваючи на службі, офіцери мешкали в приватних квартирах, які 

вони знімали, або в приміщеннях, які їм виділяло командування. Наприклад, 

під час воєнних дій в ході Першої світової війни, командування Південно-

Західного фронту наділяло приміщеннями в ході розквартирування, а засоби на 

придбання харчів, дров та ін. відпускали губернські управління по квар-

тирному забезпеченню644.  

За Центральної Ради велика кількість військових частин і офіцерів 

отримали житло в Києві. Це були як кам’яні, так і сарайного типу будинки з 

казармами. Для прикладу, при вул. Московській розташовувались збройні 

майстерні, при вул. Микільській (тепер – вул. І. Мазепи) жили 2300 

військовиків запасного понтонного батальйону, а на території Військово-

Микільського собору були склади і майно Миргородського полку, квартири 

офіцерів Миколаївської військової школи. На Кловському узвозі в утеплених 

сараях мешкали 150 військовиків із запасного понтонного батальйону і 80 

військовиків з Другого осадного інженерного парку в казармах у кам’яних 

                                                             
641 ДАЛО. Ф. 257. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 1. 
642 ЦДІА України у Львові. Ф. 749. Оп. 1. Спр. 42. Арк. 42. 
643 ЦДІА України у Львові. Ф. 309. Оп. 1. Спр. 1131. Арк. 71. 
644 Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zakład Zbiorów Mikrofilmowych. MF nr. 87258. S.43–44. 
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будинках. Також, у кам’яницях при Брест-Литовському шосе мешкали офіцери 

залізничного батальйону, на Печерську – 600 вояків з Першої запасної 

гарматної батареї в казармах у кам’яних будинках і 800 – в утеплених сараях, а 

на хуторі Грушка в казармах і сараях жили 200 офіцерів зі штабу Першого 

залізничного батальйону та 470 військовиків з повітроплавного парку645. 

Для офіцерів вищого командного складу гетьманської армії були виділені 

кращі помешкання. Вони жили в готелях та квартирах у центрі Києва. Зокрема, 

такі приміщення були виділені офіцерам оперативного відділу управи 

Генерального Штабу Української Держави. При вул. Миколаївський (тепер – 

вул. архітектора Городецького) в готелі «Континенталь» мешкали начальник 

оперативного відділу полковник Є. Мишковський та офіцер-перекладач Шупп; 

помічник голови оперативного відділу Генерального Штабу В. Тютюнник 

мешкав в готелі «Ермітаж» при вул. Фундукліївській (тепер – вул. 

Б. Хмельницького), другий помічник начальника оперативного відділу Ізерін – 

при вул. Катеринівській, 5 (тепер – вул. Липська), офіцери-діловоди Жук і 

Зайченко – в готелі «L’Univer» при вул. Інститутській646. 

Варто відзначити, що зазвичай казарми, в яких мешкали і офіцери і 

рядовики, в середині не відрізнялись добрим станом. Уздовж стін були причі, 

які від 1901 р. поступово замінювались тапчанами. На причах були лише 

солом’яні матраци і такі ж пошивки. Лише в 1905 р. було введено забезпечення 

військ постільною білизною і ковдрами. Також великою проб-лемою був 

гігієнічний стан і тіснота казарм. Про це згадував А. Денікін: «На час занять 

тапчани ставляться один на одного в кілька ярусів. Особливо тісно стало після 

реорганізації 1910 р., коли склад багатьох піхотних дивізій зріс чи не в півтора 

рази… вдень у такій казармі було терпимо, але вночі… взагалі казарма вночі – 

це дещо ледве переносиме…»647. 

                                                             
645 ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 1–3 зв. 
646 ЦДАВО України. Ф. 1077.  Оп. 1. Спр. 17. Арк. 12. 
647 Деникин А. Старая армия. Офицеры / Предисл. А. С. Кручинина. Москва: Айрис–пресс, 2005. С. 331–

332. 
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Офіцери УГА мешкали в квартирах та в казармах, особливо якщо це 

стосується бойових дій і була нестача приміщень. Уже 19 листопада 1918 р. 

ДСВС наказав оглянути усі казарми колишньої австро-угорської армії та 

приготувати їх облаштування: «Урядженє касарень, а іменно: ліжка, столи 

прилади до умивання, прилади до варення страви і т. п. має бути також 

приготовлене»648. Для однієї особи видався постільний комплект, який 

складався з 1 сінника, 1 подушки з соломи, 2 простирадл, 1 покривала. Також в 

казармі облаштовувалось залізне або дерев’яне ліжко, стіл, крісло, лавки і 

полиці. Відповідно до величини кімнати на 1 особу видавали 1–3 лампи, 

потрібну кількість нафти, і 3 кг дров649. Тим офіцерам, котрі перебували поза 

місцем перебування своєї частини або на фронті, отримували крім сталого 

квартирного забезпеченнч ще додаткове. Сума додаткової забезпеки залежала 

від місцевості замешкання. Додаткове «квартирове» для місцевостей І і ІІ класу 

було 70 с., а для ІІІ класу – 50 с. До І класу належали міста Львів і Чернівці, до 

ІІ класу – міста, котрі мали більше ніж 25 тис. осіб, а до ІІІ класу – міста, які 

мали 25 тис. осіб і менше650.  Від 1 березня 1919 р. додаток на квартиру підняли 

до 2 к. для місцевостей І і ІІ класу, і 50 с. – для ІІІ класу651.  

Для жінок з військового чи помічного складу надавалось житло для двох 

осіб в одній кімнаті. Жінкам-військовим дозволялося харчуватись разом з 

офіцерами-чоловіками, а для жінок з помічного складу, якщо немає окремої 

харчівні, харч дававали на кухні певного відділу разом з рядовиками. Якщо в 

певній місцевості було більше жіночих сил, то Інтендантура НКГА дозволяла 

утворити окрему харчівню652. 

Узагалі, поміч українського жіноцтва для війська була особливо цінна. 

Оскільки ще на початках творення державності, зокрема ЗУНР, в організації 
                                                             

648 Зарядженнє з дня 19.падолиста 1918. Вістник Державного Секретаріяту Військових Справ. 1918. Ч. 

2. 14 грудня. 
649 ЦДІА України у Львові. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 146. Арк. 28; Розпоряд з дня 13 падолиста 1918 р. Вістник 

Державного Секретаріяту Військових Справ. 1918. Ч. 2. 14 грудня. 
650 Розпоряд з дня 13 падолиста 1918 р. Вістник Державного Секретаріяту Військових Справ. 1918. Ч. 2. 

14 грудня.  
651 Доповненння до платень Українського Війська з дня 1 марта 1919. Вістник Державного 

Секретаріяту Військових Справ. 1919. Ч. 7. 15 марта. 
652 Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zakład Zbiorów Mikrofilmowych . MF nr. 87300. S. 39. 
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харчової забезпеки був відчутний брак кадрів, тому на допомогу зголосилися 

жінки з середньою та навіть і з академічною освітою653. Жінки в українській 

армії допомагали облаштовувати побут, готували їжу для військовиків, шили 

одяг, лікували поранених та хворих. 

Служба жінок у війську УНР/ЗУНР, не лише в лікарняних закладах та 

побутових приміщеннях, а і на рядових та офіцерських посадах, вплинула на 

соціальний статус жінки та змінила «маскулінний» характер військової 

професії. В Галичині і Наддніпрянщині з’явилися ті жінки, які пішли проти 

«сторіччями укорінених стереотипів»654. Це, наприклад, четар УГА О. Сте-

панів, хорунжа УГА О. Підвисоцька, десятник УГА Г. Дмитерко. 

Жінки на різних посадах також допомагали своїм чоловікам в тилу або 

воювали поряд з ними. Так, рядовичка УГА Олена Шепарович-Федак поряд зі 

своїм чоловіком, капітаном Феліксом Шепаровичем, командиром Першої 

Кінної Бригади УГА, брала участь в різних боях, включаючи бій із кіннотою 

Г. Котовського в 1920 р. Дружина повітового комісара ЗУНР в Самборі Андрія 

Чайковського Наталія Чайковська організувала на Самбірщині пункт 

постачання харчами для українських військових655. Це також Євдокія Крат, 

дружина генерала-поручника ДА УНР Михайла Крата, учасниця Першого 

Зимового Походу, яка «ділила з чоловіком долю в походах і боях Визвольних 

змагань аж до весни 1920 р.»656; Ніна Янова, учасниця Визвольних змагань, 

дружина полковника ДА УНР Миколи Янова, активно працювала в шпиталях 

ДА УНР657; поручник 6-ї Стрілецької Дивізії ДА УНР, доктор Христина 

Сушко, брала участь у боях разом з чоловіком, генерал-хорунжим Романом 

Сушком658; Бунчужна полку кінноти ДА УНР Катерина Забіла, дружина 

                                                             
653 Рудницька М. Львівське жіноцтво під час Листопадового перевороту. Вісті Комбатанта. 1969. Ч. 1. 

С. 15. 
654 Дядюк М. Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині: між гендерною ідентичністю та 

національною заангажованістю. Львів: Астролябія, 2011. С. 80. 
655 Бежук О. Участь жіноцтва в українському національно–визвольному русі початку ХХ століття. 

Вісник НУ «Львівська політехніка» «Держава та армія». Львів, 2006. № 571. С. 198. 
656 Померла Євдокія Михайлівна Крат. Вісті Комбатанта. Торонто; Ню Йорк, 1977. № 1. С. 77. 
657 Ніна Янова. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1977. № 1. С. 58. 
658 Гришин А. Світлій пам’яті д-ра Христини Сушко. Дороговказ: орган вояцької думки і чину. Торонто, 

1967. Січень – квітень. Ч. 14–15 (33–34). С. 23. 
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сотника Миколи Забіли, служила поряд з чоловіком, а в еміґрації допомагала 

йому в діяльності Української Громади в Туреччині659.    

Інколи виявлялась нестача помешкань в містах для офіцерів через велику 

кількість приїжджих. Так, у березні 1919 р., унаслідок зростання приїжджих 

цивільних і військових осіб до Станиславова, офіцерам не вистачило квартир. 

Тому отаман М. Омелянович-Павленко розпорядився надалі не виділяти 

відпусток офіцерам до Станиславова, окрім тих, хто в місті мав родину або для 

важливих справ, і контролювати, щоб офіцери не затримувались в місті довше, 

ніж того вимагали службові справи660.  

Але, як з харчами і одягом, під час воєнних подій постільної білизни 

стало бракувати. Сотник-інтендант УГА В. Павлусевич свідчив про стан УГА в 

листопаді 1919 р.: «Коців нема. Є тільки феци. Біля виготовлено в Житомирі 

около 8000 гарнітурів, однак зі старого і воно таке лихе, що по двох пранях 

воно дреться і є вже до нічого»661. 

Варто відзначити, що офіцери ще на початку 1917 р. для послуг мали 

казенних денщиків із числа солдат своєї частини, а генералітет і штаб-офіцери і 

за Гетьманату, завдяки доходів зі своїх помість, тримали необхідну кількість 

приватних слуг. Загалом, життєвий рівень офіцера визначався в основному 

його статком, але і у бідного, безпомісного офіцера він був завдяки 

«жалуванню» достатньо високий, поки той перебував на службі662.  

 

5.2. Дозвілля 

Найважливішу роль в повсякденному житті офіцерів ще колишньої 

російської армії поза службою, відігравали офіцерські збори. Вони 

згуртовували офіцерів певної військової частини і забезпечували проведення 

дозвілля і їх, і їхніх сімей. Родини офіцерів були знайомі одні з одними, і такі 

                                                             
659 CAW.380. 2.368. 
660 Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zakład Zbiorów Mikrofilmowych . MF nr. 87300.  S. 17. 
661 ЦДІА України у Львові. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 149. Арк. 7. 
662 Волков С. Русский офицерский корпус... С. 154–155.  
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старшинські збори були зручним місцем їх зустрічей, звільняючи від 

необхідності влаштовувати домашні прийоми. Також спілкування на 

офіцерських зборах полегшувало і проблему знайомств: як правило, більшість 

офіцерів одружувалися на доньках і сестрах своїх колег по службі663. Але 

траплялись випадки, коли порушувались усталені норми. Так, полковник РІА 

та комбриг ДА УНР Леонід Руднєв одружився на простій дівчині з родини 

політичного засланця, через що після повернення з російсько-японської війни, 

до Києва їх не прийняло офіцерське товариство664. У багатьох офіцерських 

сім’ях влаштовували періодично, а зазвичай щотижня, вечори. На ці вечори 

запрошували найближчих колеґ офіцера і їх сім’ї з військової частини665.  

На різні свята та урочисті заходи влаштовували бали, на котрих були 

присутні командир і всі офіцери частини. Якщо військова частина 

розташовувалася в місті, то офіцерів зазвичай запрошували на бали місцевих 

дворянських зібрань або на заходи, котрі влаштовувало міське начальство. А в 

сільській місцевості офіцери були гостями на балах та вечорах місцевих 

поміщиків666.  

Проведення культурного дозвілля, наприклад, відвідування театрів до 

Лютневої революції 1917 р. було обмежене. Це компенсувало проведення в 

офіцерських сім’ях музичних вечорів та різних спектаклів. Уже в ході 

революційних подій, в березні 1917 р. наказом № 114 військового міністрства 

революційної Росії дозволялося всім офіцерам, на рівні з громадянами, вільно 

ходити у всі громадські місця, театри, зібрання, концерти та палити на вулицях 

і в громадських місцях667. У вересні 1917 р. при Українському Генеральному 

Військовому Комітеті (УГВК) порушено питання створити музично-художньо-

артистичний відділ, який мав об’єднати  всіх вояків–артистів і влаштовувати 

вистави на фронті, прибуток від яких йшов би на культурно-освітні потреба 
                                                             

663 Там само. 
664 Тинченко Я. Руднєв (Рудись) Леонід Леонідович / Його ж. Офіцерський корпус Армії Української 

Народної Республіки (1917–1921): Наукове видання. К.: Темпора, 2007. С. 375. 
665 Волков С. Русский офицерский корпус... С. 156.  
666 Там само.  
667 Наказ про військові права та обов’язки. Нова Рада. 1917.  № 2. 28 березня; ЦДІА України у Львові. Ф. 

748.  Оп. 1. Спр. 3. Арк. 1.  
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вояків668. Також, 24 вересня 1917 р., УГВК дав дозвіл капельмайстрові 

Грицаюку створити оркестру, яка формувалася при Другій Київській школі 

прапорщиків, набирати вояків-музикантів з частин Київської залоги669. 

Також між службовими вишколами, офіцери в казармах читали книжки, 

різну пресу, грали в більярд, в карти, на роялі670. Зокрема, у Січових стрільців 

був читальний гурток, бібліотека, куди велику кількість книжок з НТШ 

передав В. Дорошенко671. Про це згадував січовий стрілець: «вечером брацтво 

сходиться до коша: одні співають наші чудові пісні, хтось оповідає воєнні 

пригоди, той кріса чистить й життя тут миле наче в одній родині»672. 

У процесі українізації, військові частини Південно-Західного і 

Румунського фронтів переводили на українську мову справочинства, а тому 

потребували українських книг, словників, про що були численні телеграми. 

Зокрема, подібна телеграма повідомляла: «Срочно. Капитану Андерсену. 

Купите 10 украинских словарей у Идзиковского таких, каких привез поручик 

Ильталь»673.  

У вересні 1917 р. УГВК і С. Петлюра закликали українські видавництва, 

крамниці та редакції допомогти літературою воякам на фронті. Цей заклик був 

підтриманий, і різні крамниці, політичні організації надіслали до УГВК тисячі 

примірників різної літератури, зокрема: Організаційна крамниця Центральної 

Ради надіслала 10200 примірників, Інформаційне бюро Київського Губерн-

ського Земства – 345 пр., Комітет партії соціал-революціонерів – 6900 пр., 

крамниці соціал-демократичної робітничої партії – 3300 пр. Книги були 

надіслані, зокрема в 2-й кінний прикордонний Петроградський дивізіон, 620-й 

піший Львівський полк, 291-й Трубчевський, 4-й важкий гарматний дивізіон, 

                                                             
668 ЦДАВО України. Ф. 811 (Український військовий генеральний комітет при Українській Центральній 

Раді, м. Київ). Оп. 1. Спр. 7. Арк. 14.  
669 Там само. Арк. 65. 
670 Свѣчин М. Записки стараго генерала о былом. Ницца, 1964. С. 29.  
671 ЦДІА України у Львові. Ф. 353. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 74. 
672 Там само. Ф. 326 (Видавництво «Наш Лемко»). Оп.1. Спр.19. Арк. 2. 
673 ЦДАВО України. Ф. 4104 (Штаб І–го Українського козацького корпусу військ УНР). Оп. 2. Спр. 9. 

Арк. 361.  
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137-й піший Ніжинський полк, 413-й Порховський полк, 14-й Гренадерський 

полк674.  

Ще одним видом проведення офіцерського дозвілля поза службою був 

спорт, особливо кінний. Це було доступно лише для офіцерів вищого 

командного складу. Зокрема, змагання у подоланні перешкод найчастіше 

відбувалися біля Санкт-Петербурґа на Михайлівській арені. А кінні забіги 

проходили на Царськосільському та Коломязькому іподромах. У кавале-

рійських частинах армії відбувалися полкові кінні змагання, які готували 

спортсменів кінного спорту675. Великою розвагою для багатьох офіцерів було і 

полювання. На Полтавщині, зокрема, полювали на пернату дичину; на 

Катеринославщині часто влаштовували полювання з хортами і гончаками на 

лисиць і зайців676.  

Офіцери вищого командного складу українських армій мали для своїх 

особистих поїздок автомобілі. До прикладу, з галицьких офіцерів, генерал 

О. Греков мав два автомобілі «Прага» і «Адлер», полковник Г. Коссак – 

«Мерседес», отаман О. Лесняк – «Пірс», сотник І. Цьокан – «Прага»677.  

Звичайно, дозвілля офіцерів у запіллі і на фронті мало свої відмінності. 

Це зауважував і М. Тарнавський, говорячи, що «кожне запілля в українській, 

еспанській або французькій армії має ту прикмету, що старшина чи звичайний 

вояк піддається свідомості безпеки, свободи, можливості забави»678. Тому це 

контрастувало з фронтовими умовами, в яких перебували офіцери.  

Говорячи про старшин на фронті, то під час постою або затишшя вони 

також організовували свій вільний час. Проведення вільного від бойових дій 

часу було потрібне для відпочинку. У час спокою офіцери, які не полишали 

своїх позицій, наприклад, читали літературу та газети. Це помітно з корес-

понденції хорунжого УГА М. Опоки, який просив Р. Заклинського передати 

різні газети, спортивні часописи, книги в січні 1919 р. в ході польсько-

                                                             
674 Там само. Ф. 811. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 163. 
675 Свѣчин М. Записки стараго генерала о былом. Ницца, 1964. С. 34.  
676 Там само. С. 36.  
677 Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zakład Zbiorów Mikrofilmowych. MF nr. 87300.  S. 221. 
678 Тарнавський М. Спогади. Львів, 1992. С. 76. 
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української війни: «Передайте для мене через х.[орунжого] Жевка всякі 

часописи та книжки – передаю на це 30 к. …»679; «Передайте через цього 

курієра, який передасть Вам цей лист – відповідь, та спортивні часописи, 

укр.[аїнські] і нїм.[ецькі] спеціяльно за ілюстровані буду дуже вдячний… 

Також за белетристику, укр.[українську] або франц.[узьку] Вам відвдячуся 

колись! Бо ми тут сидимо досить спокійно коло Зеленої рогачки…»680. 

Особливо військові очікували листа з рідної сторони, аби дізнатися про 

домашні справи. Тримання зв’язку між військовиками і їх родиною, зі 

знайомими давало почуття близькості до дому.  

Великою заслугою була культурно-просвітницька робота для війська. 

Зокрема, при Начальній Команді Г.А. працювала «Пресова Кватира». Такі ж 

«Пресові Кватири» існували при командах корпусів. Під час постою частин 

організовували віча-мітинґи, вистави, концерти, вечорниці, у читальнях 

«Просвіти» читали реферати, часописи, літературу681. 

Потягами офіцери діставались на фронт або ж до іншого місця, куди 

вказало командування. По дорозі в вагоні військовики грали в карти, ділились 

останніми військовими, політичними новинами. Наприклад, хорунжий УГА 

Т. Бурчак згадував, що «одні грали кікса, преферанса, дурака, кота і т. д. До 

цієї гри засідали четар Лещишин, підхорунжий богослов Кулинич, ст.[арший] 

дес.[сятник] помічник писаря з підвідділу Пик, ст.[арший] дес.[сятник] рахун-

ковий Степан Козлик та часом приходив до нашого возу хорунжий Сушко, 

котрий все знав послідні відомости з Начальної Команди»682. 

Окрім того, у вільний час офіцери грали в музичній оркестрі, якщо 

військова частина армії УНР і УГА його мала, приводили в порядок свою 

уніформу, прали, голилися. Для дотримання санітарних норм військовикам 

українських частин було заборонено купатися у ставках. Так, у липні 1919 р., 

під час постою частин в с. Грузьке на Катеринославщині, був виданий 
                                                             

679 ЛННБ ім. В. Стефаника, ВР. Ф. 48. Оп. 2. Спр. 147. Арк. 5. 
680 ЛННБ ім. В. Стефаника, ВР. Ф. 48. Оп. 2. Спр. 147.  Арк. 12. 
681 Ярославин С. Визвольна боротьба на західньо–українських землях у 1918–1923 роках. Филадельфія, 

1956. С. 52. 
682 ЦДІА України у Львові. Ф. 309. Оп. 1. Спр. 1131. Арк. 37.  
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відповідний наказ: «З огляду на здоровлє стрільців забороняю купати ся в 

ставку на захід від тут.[ешньої] церкви»683. Там же були організовані пральня і 

голярня. Зокрема, стрижка машинкою підофіцерам і стрільцям була 

безоплатною, стрижка ножицями для підофіцерів і стрільців – 40 с., а для 

офіцерів – 50 с.684 А 13 липня 1918 р. в місцеві школі того ж села з нагоди 

четвертої річниці стрілецького здвигу у Львові відбувся святковий концерт685.  

Великою популярністю в офіцерів користувалися циркові, театральні 

покази та вистави. Протягом Першої світової війни активно гастролював 

Стрілецький театр Леґіону УСС, аматорськими трупами якого керувала 

акторка К. Рубчакова. Театр давав вистави військовим і цивільним у Львові, 

Станиславові, Перемишлі, Дрогобичі, Чернівцях, а також і на фронті. 26 

лютого 1919 р. актори театру, зокрема, К. Рубчакова, М. Крушельницький, 

А. Бучма, Г. Юра, Й. Гірняк, поставили виставу в Народному Домі у Стрию для 

Головного Отамана С. Петлюри та командування УГА686. Також на фронтах 

польсько-української війни гастролював «Новий Львівський Театр», створений 

у Тернополі зусиллями окружного коменданта УГА І. Сіяка. Згодом театр 

отримав назву «Польовий театр Третього галицького корпусу» і давав вистави 

при штабі. Ці театральні вистави скеровувались насамперед на військово-

патріотичне виховання, серед яких були «Назар Стодоля» Т. Шевченка, 

«Мартин Боруля» і «Наймичка» І. Карпенка-Карого, «Украдене щастя» 

І. Франка. Після відступу за Збруч українські театри створили Галицький 

Україн-ський Фронтовий Театр під керівництвом Й. Стадника в Кам’янці-

Поділь-ському, який у вересні 1919 р. став офіційним театром НКГА687 

Окрім того офіцери відвідували циркові покази, якщо такі траплялися на 

постої. Зокрема, циркові трупи галицьким офіцерам зустрілися у Вінниці. 

Четар І. Вислоцький писав про це: «Артисти волочилися по місті і на вулицях, 

                                                             
683 ДАЛО. Ф. 257. Оп. 2. Спр. 1476. Арк. 68. 
684 Там само. Арк. 94. 
685 Там само. Арк. 109. 
686 Башняк Л. Стрілецькі театри Легіону УСС і Галицької Армії. Україна: культурна спадщина, 

національна свідомість, державність. Вип. 18: Західно-Українська Народна Республіка: До 90–річчя 

утворення / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича, Львів, 2009. С. 251–252. 
687 Там само.  С. 252–253. 
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показували всякі штуки…Вкінці вони почали з’являтися коло касарень нашого 

війська і там робили свої циркові покази»688. А з театральних артистів чи не 

найбільш популярною була артистка з Кам’янця-Подільського Марія Гарова, 

афіші якої були розклеєні по усьому місті і навколишніх містах. «Її танці, 

особливо угорські, румунські й циганські, нагадували, в першу чергу 

старшинам нічні забави в Петрограді»689, – згадував І. Вислоцький.  

Відвідуючи театри-кабаре, зокрема виступи М. Гарової, офіцери хотіли 

хоч на деякий час забути лихоліття революції, війн: «Таким гулякам здавалося, 

що нема революції, нема війни і грізного положення на фронті! Вони бажали 

бодай на мент, на годину забути про сьогоднішнє і відірвати свої думки від 

завтрішнього. Тому цілими гурмами заходили кожного вечора до тих каба-

ретів, де були заповіджені танкові виступи феноменальної артистки Марії 

Гаров»690. Подібно і четар УГА Іван Лапчук з П’ятої Сокальської бригади 

записав свою рефлексію в деннику: «А ми, щоб хоч трошки забути, густо часто 

заходили до пана Соханевича тай на співах-забавах проводили вільні 

вечорі»691.  

Вільні вечори офіцери проводили і в товаристві жіноцтва: танці, 

концерти, ресторації. Та Андрій Чайковський писав, що ті жінки, які були у 

товаристві офіцерів, хотіли лише при них «поживитися»: «Їх угощають 

ріжними лаківками, лікерами, папіросками і чого душа забажає. Вони всі 

веселі. Бо чого їм журитися? Пропаде Україна, минуться українські старшини, 

то прийдуть польські. То все одно, лиш щоб можна при них поживитися»692 

Також офіцери отримували відпустки, щоб лікуватись на випадок 

хвороби, закінчити навчання, в родинних справах, і після певного терміну 

служби. Зокрема, для офіцерів УГА видавали однотижневі відпустки після 5 

                                                             
688 Вислоцький І. Спомини розвідчого старшини з першої світової війни. Львів: Галицька Видавнича 

Спілка, 2005. С. 89. 
689 Там само. С. 245.  
690 Там само. 
691 Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zakład Zbiorów Mikrofilmowych . MF nr. 87501. S. 14. 
692 Чайковський А. Чорні рядки // Андрій Чайковський: Спогади. Листи. Дослідження: У 3 т. / Мін. освіти 

і науки України та ін. / Упорядкування Б. З. Якимовича за участю З. Т. Грень, О. В. Седляра. Львів, 2002. Т. 1.  

С. 227. 
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місяців служби. Жінкам у війську після 6 місяців служби виділяли відпустку до 

14 днів. На випадок хвороби чи смерті члена родини офіцерам виділялись 8 

днів на відпустку. Для лікування відпустка була найдовше – до 2 місяців693. 

Передовсім, однотижневі відпустки окружні військові команди виділяли 

фронтовим офіцерам. Довші, ніж однотижневі відпустки, міг виділяти лише 

ДСВС694 На час відпусток офіцери вирушали до себе додому, відвідували різні 

містечка Галичини, користуючись вільним часом або їздили до міст, щоб 

завершити університетські студії. 

У своїх спогадах історик, письменник, військовик УСС та УГА Ростислав 

Заклинський згадував, що отримав відпустку від українського командування, 

щоб полагодити свої університетські справи у Відні, де отримав 

«absolutorium», тобто свідоцтво про закінчення університетських студій. Уже 

після здачі іспитів, отримавши докторський ступінь Яґеллонського 

університету, Р. Заклинський мав час і на відпочинок: «Приїжджав до Відня, 

зупинявся у Збірній станиці «Українського Леґіону», відвідував обидві опери, 

драматичний театр, концерти, гастрольні виступи, танцювальні тощо»695. 

Також у Відні Р. Заклинський разом із сотником Д. Катамаєм плавали в 

купальнях за містом,: «Я з приємністю купався і плавав недалеко берега. 

Катамай випливав на середину Дунаю і плив кілька кілометрів вниз рікою»696. 

Крім цього, Р. Заклинський їздив на екскурсії до парків, замкових, історичних 

руїн Австрії, Чехії: «В неділі я з товаришами ходив на екскурсії у Віденський 

ліс (Вінервальд), Вахау (долину Дунаю вище Відня), піднімався на гори, 

оглядав руїни замків рицарів-розбишак тощо. Одного разу ходив на екскурсію 

до місця, де відкопали побудови центру ХІІІ чи ХІІ римського легіону. Оглядав 

тамошній музей… Їздили на екскурсії: на Земерінґ, Ракс, до Праги. Оглядали 

місто, запам’ятав мінералогічний музей дуже багатий, пам’ятник Гусові»697. 

                                                             
693 Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zakład Zbiorów Mikrofilmowych. MF nr. 87300. S. 39. 
694 ЦДІА України у Львові. Ф. 581. Оп. 1. Спр. 146. Арк. 34. 
695 ЛННБ ім. В. Стафаника, ВР. Ф. 48. Оп. 2. Спр. 197. Арк. 60–61. 
696 Там само. Арк. 62. 
697 Там само. Арк. 63. 
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Релігійна сфера також займала в побуті та дозвіллі українських офіцерів 

помітну роль. Частими були відвідини церковних літургій. Особливо у пошані 

військовиків користувалися капелани, які проводили святі таїнства, наприклад 

сповідь, причастя. А молодим військовикам інколи капелан заміняв навіть 

батька, який підтримував їх у скрутному становищі.  

У дозвіллі українського офіцера особливо примітними були святкування 

свят, насамперед Різдва та Великодня. Різдво в офіцерів супроводжувалося 

вечерею, колядою, різними виставами698. На свята, зокрема на Різдво, до 

офіцерів в частини прибував хор під керівництвом Олександра Кошиця, який 

давав святковий концерт699. Генерал-четар М. Тарнавський пригадував: 

«Прийшло Різдво. На Святий Вечір пішли ми, старшини та цивільні інтелі-

генти, до бараку, де зібралося вояцтво, поколядувати»700. Подекуди офіцери на 

фронті не могли сповна відчути атмосферу свята, особливо під час польсько-

української війни, коли кожна зі сторін намагалась скористатися святковим 

настроєм і здійснити несподіваний напад. Фронтові ж офіцери через епідемії, 

особливо в 1920 р., нестачу різних речей і не мали змоги відзначати свято. 

Осип Боднарович писав у щоденнику: «Так я ще не святкував різдвяних свят. 

Так звана «сотня» хорих щораз збільшується… кухарі – правда – приладили 

святовечірню вечерю, але хто її мав їсти, коли всі покотом лежать? Тих кількох 

здоровших? Один жах»701. Влучно відзначив, генерал М. Омелянович-

Павленко, що «тільки в глибших районах старшини й стрілецтво мали час 

взаємний святочний привіт»702. На Великдень також офіцери створювали 

атмосферу свята: офіцери-інтенданти намагалися дістати більше святкових 

продуктів, видавалися додаткові харчові пайки, військові капелани правили 

службу Божу.  

* * * 

                                                             
698 Монкевич Б. Чорні Запорожці: Зимовий похід й остання кампанія Чорних Запорожців. Львів, 1929. С. 

19. 
699 Колядки для війська. Народня Воля. 1918. № 191. 11 січня.   
700 Тарнавський М. Спогади. Львів, 1992. С. 72. 
701 Боднарович О. Два Різдва. Як на долоні. 1938. Ч. 26. 9 січня.  
702 Омелянович-Павленко М. Спогади командарма (1917–1920): Документально-художнє видання  / 

Упоряд.: М. Ковальчук. К.: Темпора, 2007. С. 251. 
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      Перша світова війна і Лютнева революція 1917 р. внесли істотні корективи 

у повсякденне життя військовиків. Воно стало пристосованим до потреб 

воєнного часу, а особливо часто залежало від бойової ситуації. Головними 

складовими щоденного життя військовиків були: забезпека платнею, 

обмундируванням, харчами, житлом. Старшинське дозвілля в запіллі й на 

фронті помітно відрізнялося можливостями й формами його проведення. 

Організація свого вільного часу, зокрема відвідини театрів, концертів, вистав, 

гра в азартні ігри, читання літератури, допомагали офіцерам справлятися із 

буденністю воєнної служби чи в запіллі, чи на фронтових ділянках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

164 
 

РОЗДІЛ V 

ОФІЦЕРИ УКРАЇНСЬКИХ АРМІЙ В ОСОБОВИХ ТА ВІЗУАЛЬНИХ 

ДЖЕРЕЛАХ І ЛІТЕРАТУРІ 

6.1. Постать українського офіцера у мемуаристиці 

Військова мемуаристика, а головно спомини полковника М. Ґалаґана, 

сотника Н. Авраменка, генерала П. Скоропадського, генерала В. Петріва, пол-

ковника М. Чеботарева, полковника В. Кедровського, сотника В. Сімянцева, 

генерала-четаря М. Тарнавського, сотника І. Вислооцького, а також спогади 

громадсько-політичних діячів дають можливість висвітлити різні грані образу 

українського офіцерства напередодні та в часи Української революції і його 

відображення в суспільстві. Ці матеріали також дозволяють скласти уяву про 

настрої та орієнтації українського офіцера, його характер в часи становлення 

української державності та в подальші періоди революційних подій за умов 

війн та змін влад на українських землях.  

У мемуарах яскраво відзначено та описано вигляд офіцерів, їхній 

характер, ставлення до співслужбовців та підлеглих. Адже і в революційні часи 

командир мав бути прикладом для підлеглих, щоб за ним вояки пішли у бій. 

Зокрема, М. Ґалаґан у мемуарах «З моїх споминів» так описував одного 

підполковника: «Якщо й не був він «з діда-прадіда козак», то був у кожному 

разі правдиво військовою людиною з давніми родинними військовими 

традиціями. Колишній ґвардійський старшина, аристократ, із дуже старого, 

мабуть, польського роду, пізніше знімеченого, а ще пізніше зросійщеного»703. 

Щодо відносин, то в командирів помітною була риса ввічливості у 

стосунках з іншими офіцерами, навіть був певний рівень погорди. Такий 

командир військову службу знав добре і на власному прикладі показував, як її 

належить виконувати, а також був суворий до своїх підлеглих. Як зазначив 

                                                             
703 Ґалаґан М. З моїх споминів (1880-ті–1920р.): Документально-художнє видання / Передмова: Т. 

Осташко, В. Соловйова. К.: Темпора, 2005. С. 187.  
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М. Ґалаґан, ставлення до вояків часто вкладалось у наказі: «Все, що йому нале-

жне, дай, але й всього, до чого він зобов’язаний, вимагай»704. 

У цьому аспекті можна відзначити постать генерала П. Скоропадського, 

якого Н. Авраменко детально описав у «Споминах запорожця», підкресливши 

риси обличчя, його зовнішній вигляд і характер: «Високий, широкораменний, 

тонкий в поясі, великі сірі очі, орлиний ніс, підстрижені світло-русі вуса, 

сухощаве расове обличчя. Дуже велике подібенство до колишнього гетьмана 

І. Скоропадського з портрета в «Історії України-Руси» Аркаса… все на ньому – 

уніформа, зброя, лорнет, польова торба, навіть свисток – не ворухнеться, не 

зморщиться. Здається, і шпори інакше дзвенять. Голос, спокійний баритон, 

вмовляв повне довір’я до себе. За цим командиром солдат піде, і сам він 

солдата поведе і не ухилиться од небезпеки»705.  

Проте не кожен офіцер був прикладом, щоб його наслідувати. Напри-

клад, Н. Авраменко так описав командира 1-го Запасного саперного 

батальйону, полковника Александрова: «Низький, товстий, ноги короткі, в 

широких штанах, з великої голови звисають довгі космики рідкого волосся. Він 

лисий, трохи підсліпуватий і глухуватий. Ходив якось чудно, викидаючи ноги 

вперед, що давало враження ще коротших та ще в широченних штанах… 

комічна, маловійськова фігура. Голос тоже коротко-рвучкий»706. 

Український офіцер як правило був побожний, шанував звичаї та 

традиції. Це, зокрема, помітно і в спогадах М. Ґалаґана, коли автор згадав один 

випадок: «Зустріли галицького селянина, який привітав нас звичайною 

формулою: «Слава Ісусу». На це мій командант відповів: «Навіки слава», а на 

моє запитання, чому він так відповідає, пояснив, що все звик шанувати місцеві 

звичаї»707.  

Варто відзначити образ офіцерства напередодні Лютневої революції 

1917 р. Цей образ чітко виділений окремим сюжетом на сторінках мемуарів. У 
                                                             

704 Ґалаґан М. З моїх споминів (1880-ті–1920р.): Документально-художнє видання / Передмова: Т. 

Осташко, В. Соловйова. К.: Темпора, 2005. С. 187. 
705 Авраменко Н. Спомини запорожця: Документальне видання. Київ: Темпора, 2007. С. 102.  
706 Там само. С. 121.  
707 Ґалаґан М. З моїх споминів (1880-ті–1920 р.).... С. 188.  
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той складний час навіть самі офіцери втрачали контроль над воєнною 

ситуацією, дисципліною, солдатами. У пам’яті офіцерів виринали образи пер-

ших днів мобілізації 1914 р., що впливало на загальну психологічну ситуа-

цію708. Тягар воєнних лихоліть лягав на цих офіцерів, а складні економічні і 

політичні обставини змушували їх задуматись над тим, хто винен у всіх 

невдачах й даремних людських втратах і ризиках для їхнього життя. Офіцери 

приходили до негативних висновків щодо чинного ладу, військового і 

політичного керівництва709. 

Унаслідок складного становища на фронті, нестачі матеріального 

забезпечення, за оглядом В. Кедровського, серед офіцерів наростав мовчазний 

протест710. Сотник Н. Авраменко відзначив, що «дисципіла на фронті дер-

жалась добре, силою привикнення, особливо в артилерії і інженерних частинах. 

В піхоті появилась щілина і стала помалу шириться»711. І вже невдовзі 

переважно молодші офіцери «майже одверто висловлювали свої погляди, 

солідарні з солдатськими: коли кінець війні?»712. Так само згадував у спогадах і 

П. Скоропадский, що молодші офіцери, а особливо прапорщики, почали 

шукати своє «політичне кредо» і стали в опозицію до війни713.  

Тому, як підкреслив М. Ґалаґан, що не було вже такої сили, яка могла б 

відновити колишні настрої і колишній лад. Наприкінці 1916 р. та на початку 

1917 р. офіцери відчували наближення чогось нового714.  

У час, коли в столиці Російської імперії розпочалися революційні заво-

рушення, до армії інформація доходила із великим запізненням. Але офіцери 

відчували – щось сталося і не могло бути жодних сумнівів у тому, що невдовзі 

                                                             
708 Ґалаґан М. З моїх споминів (1880-ті–1920 р.).... С. 191.  
709 Петрів В. Спомини з часів української революції (1917–1921). Частина І: До Берестейського миру. 

Львів:Червона Калина, 1927. С. 7.  
710 Кедровський В. 1917 рік. Вінніпеґ, 1967. С. 17. 
711 Авраменко Н. Спомини запорожця: Документальне видання. Київ: Темпора, 2007. С. 191.  
712 Там само. С. 166.   
713 Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917–грудень 1918. Київ; Філадельфія, 1995. С. 72.  
714 Ґалаґан М. З моїх споминів (1880-ті–1920р.)... С. 191.  



167 
 

167 
 

фронт довідається про переворот, оскільки «заховати таку подію, звичайно, 

нікому не вдалось би»715. 

Отримавши звістки про зречення імператора від престолу значна частина 

офіцерів сприйняла їх з великою радістю. Про це В. Кедровський яскраво 

описав: «Нарешті привезли газети…Руки трясуться, розгортаючи їх… 

Так!...Дійсно так!... Перечитуємо у десяте останній маніфест Миколи Другого 

й сльози радости заливають очі… Щось підступає до горла і давить у ньому… 

Хочеться бігти на вулицю, вітати всіх з празником волі… Здійснились мрії!»716.  

Вже невдовзі революційним рухом пройнялися різні верстви українського 

суспільства, зокрема з найбільших таких – офіцери і загалом армія. І як 

згадував В. Сімянцев у мемуарах «Роки козакування» – «кругом бушувала 

Україна»717. 

Однак стихійний революційний рух військовиків міг легко набрати 

характеру руїни та безладдя, адже далеко не всі офіцери знали, як далі діяти, 

особливо ті, котрі були готові підтримати новий лад в державі та армії. Разом з 

тим існувала невелика організована частина війська, котра під проводом 

прихильників старого царського ладу, які були офіцерами вищих ранґ, могла 

оволодіти ситуацією і повернути все до попереднього стану. Була певна 

кількість військових, котрі не бажали змінювати лад в державі. Як згадував 

М. Ґалаґан: «Заявив полковникові… про революційні події і просив дати 

належні розпорядження. Полковник почав доводити мені, що Росія «жодного 

дня не може існувати без володаря»718.  

До загального образу офіцера варто додати те, що частина офіцерів, які 

прийняли новий лад, однак боялися, що їх усунуть від командування. Це були, 

зокрема, ті українські старшини зі старої царської армії, котрі досягли вищих 

звань, але з огляду на різні причини (комплекс кочубеївщини, підвищення в 

ранґах, кар’єра і ін.) виявилися зросійщеними. Про це згадував полковник 

                                                             
715 Ґалаґан М. З моїх споминів (1880-ті–1920 р.).... С. 193.  
716 Кедровський В. 1917 рік. Вінніпег, 1967. С. 20.  
717 Сімянцев В. Роки козакування. 1917–1923 (Спогади). Філадельфія, 1976. С. 10.  
718 Ґалаґан М. З моїх споминів (1880-ті–1920р.)... С. 193–194.  
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М. Чеботарів: «Це все були старі люди і у високих ранґах…Усі вони говорили 

московською мовою, перепрошували, що не знають своєї рідної мови, бо, 

мовляв, «Вы ж знаете, что мы все учились на русском языке» і т. д., але 

одночасно запевняли у своїй найбільшій лояльності до української влади, 

запевняли, що вони постараються знати свою прадідівську мову. Вони боялися, 

що я їх повикидаю з посад, ними зайнятих»719. Через це офіцери і не хотіли 

остаточно поривати зв’язків з Росією, яка ставилась негативно до українського 

відродження, вбачаючи в цьому порушення єдиного фронту720. 

У той же час серед військовиків були й ті, в кого розвинулась не просто 

«українська стихійність чуття», а розумова свідомість своєї приналежності до 

української нації. Так, М. Ґалаґан згадував випадок: «Із числа цих останніх 

пригадую собі одного видатнішого підстаршину, ротного фельдфебеля. Якось 

раз балакаючи з ним, спитав його, відколи він став українцем. На це він, 

усміхаючись, відповів: «Та Ви ж самі ще торік казали, що в мене вуса, як у 

козака-запорожця». А я й справді запорозький козак; сам я з Катерино-

славщини – прямо з Січі Запорозької. Виходить, я здавна українець!»721.  

Тому поступово відбулося «пригадування» своєї ідентичності, 

повернення до українства, і згодом уже «українську пісню всюди було чути, 

причому українських пісень співала й «кацапня», часто страшенно перек-

ручуючи українські слова». Солдати-українці і офіцери усе частіше говорили 

між собою «по-своєму», українською і це вважалось вже нормальним. 

Військові навіть не помічали, що відступають від приписаного вживання 

російської мови722.  

У мемуаристиці також можна простежити образ українського офіцера в 

момент перевороту більшовиків і початку війни з ними. В час, коли відбувся 

більшовицький переворот у Петрограді, П. Скоропадський згадував, що особ-

ливо серед молодшого офіцерства панувала думка, що на фронт проти німців 
                                                             

719 Визвольні змагання очима контррозвідника. (Документальна спадщина Миколи Чеботарева): 

Науково-документальне видання / Вст. стаття: В. Сідак. Київ: Темпора, 2003.  С. 100.  
720 Прохода В. Записки непокірливого.Торонто. 1969. Кн. 1. С. 200. 
721 Ґалаґан М. З моїх споминів (1880-ті–1920р.)... С. 202.  
722 Там само. С. 201.  
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йти не потрібно, а необхідно «рятувати Київ, бо великороси «знищать рідну 

матку-Україну»723.  

Разом з тим були такі офіцери, хто на початку українсько-більшовицької 

війни оголосив нейтралітет. Більшовицька армія вже в грудні 1917 – в січні 

1918 рр. захопила Лівобережжя та щодня все ближче підходила до Києва. А 

тим часом «браття козацького роду», які позбирались у Києві у великій 

кількості та називали себе полками імені ріжних українських героїв, оголо-

шували свій знаменитий «нейтралітет» у боротьбі між військом Української 

Центральної Ради та московськими большевиками; вони лишались сторонніми 

глядачами в цьому нерівному двобою й спокійно «лускали насіння»724.  

Цієї ж проблеми торкався у своїх споминах М. Чеботарів: «Отже, 

теоретично ми мали державу, своє військо і т. д., а фактично наша Держава не 

мала жодної реальної сили і це відчувало козацтво по українських частинах і 

тому оголошувало нейтралітет»725. І бувало з тих, хто оголосив нейтралітет, 

невдовзі перейшли на бік ворога. П. Скоропадский, зокрема, згадував випадок: 

«Я пам’ятаю, що якось, дивлячись з вікна на гусарський полк, котрий вступав в 

блискучому порядку в Київ, я згадав наші полки кавалерґардів, кінну ґвардію, в 

яких я провів майже все своє життя. Згадав, в якому блискучому порядку кінна 

ґвардія була на війні, які чудні були люди, молодці, значно краще тих дрібних 

німців. І чим тепер це все закінчилося? Все перетворилося в більшовиків. Мене 

охопило якесь почуття відчаю»726. М. Чеботарів підкреслив, що «більше 

сумного та й, мабуть, більше ганебного видовиська не можна чи дуже трудно 

собі уявити»727.  

У війську Української Держави П. Скоропадського низка офіцерів, вихо-

ванців старого ладу, симпатизували владі гетьмана, вважаючи, що оскільки 

гетьман був сам генералом царської армії, а тому поверне старі порядки. 

                                                             
723 Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917–грудень 1918. Київ; Філадельфія, 1995. С. 86.  
724 Ґалаґан М. З моїх споминів (1880-ті–1920р.)... С. 330.  
725 Визвольні змагання очима контррозвідника. (Документальна спадщина Миколи Чеботарева)...  С. 88.  
726 Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917–грудень 1918. Київ; Філадельфія, 1995. С. 122.  
727 Визвольні змагання очима контррозвідника. (Документальна спадщина Миколи Чеботарева)...  С. 

330.  
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Посади вищого командного складу часто займали «малоросійствующі» 

офіцери728. Такі офіцери були здебільшого москвофільської орієнтації. І були 

вони або байдужі до будови Української Держави, або ворожі українським 

прагненням, і бачили в майбутньому лише неподільну Росію729. Ті ж російські 

офіцери, котрі перебували на службі в гетьмана П. Скоропадського, відкрито 

стояли на позиції єдиної Росії730. І на погляд Б. Мартоса, гетьманський офіцер 

нагадував швидше офіцера «Добровольческой» армії, ніж українського 

старшину731.  

Звичайно ж, в гетьманському війську залишались військовики, які були 

справжніми командирами, відданими національній справі. Наприклад, знач-

ковий армії Української Держави М. Зелінський, який за свідченнями Н. Авра-

менка, був «старшиною надзвичайної одваги і ініціативи. Героєм прориву 

через Сиваш, поважаний старшими і товаришами, дбаючий про своїх під-

леглих»732. Також в армії була добра коґорта дисциплінованих офіцерів, 

високої моралі, які були жертвенними патріотами, свідомі своїм цілям і 

обов’язкам733.  

Негативний образ гетьманського офіцера подано у мемуаристиці білої 

еміґрації. Наприклад, царський поміщик М. Могилянський вказував, що 

офіцери з охоронних частин діяли по-розладницьки і каральними методами 

проти селянського населення: «Але ще гірше по розкладницьки діяли 

добровільні каральні загони (офіцерські), які подекуди з’являлися... та ареш-

тами і катуванням затриманих селян провокували жителів на повстання»734 

В. Прохода вважав, що офіцер-сірожупанник із Першої козацько-

стрілецької, або ж Сірої дивізії найбільше відповідав правдивому образу 

українського офіцера. Особливо в час «соціально-національної зеверюхи» у 

                                                             
728 Омелянович-Павленко М. Спогади командарма (1917–1920)... С. 88. 
729 Авраменко Н. Спомини запорожця: Документальне видання. Київ: Темпора, 2007. С. 243. 
730 Мазепа І. Україна в огні і бурі революції. – К.: Темпора, 2003. С. 62. 
731 Мартос Б. Визвольний здвиг України. Ню Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1989. С. 146. 
732 Авраменко Н. Спомини запорожця: Документальне видання... С. 241. 
733 Там само. С. 245. 
734 Могилянский Н.М. Трагедия Украины. Революция на Украине по мемуарам белых. Москва; 

Ленинград: Госиздат, 1930. С. 127–128. 
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листопаді 1918 р. сірожупанник був найбільшим агітатором за українську 

самостійність не лише словом, а й справою. Серед особового складу Сірих не 

було авантюрників і шахраїв, а офіцер-сірожупанник від інших офіцерів відрі-

знявся вихованістю, чесністю і умінням гідно себе репрезентувати. Це дало 

привід В. Проході зауважити, що сірожупанники утворили новий тип 

«старшини громадянина-націоналіста»735.  

Офіцерам ще зі старої російської армії була притаманна дисци-

плінованість і службовість. Наприклад, Б. Антоненко-Давидович згадував 

колишнього фельдфебеля Сидорчука,  який служив в українській армії швидше 

не тому, що захопився ідеєю національного відродження і перетворився з 

«хохла» на «українця», а через те, що був певний: раз почав служити 

С. Петлюрі, то й служити треба до кінця, а не перебігати, «як той бездомний 

пес, від одного господаря до іншого»736. Також Б. Антоненко-Давидович у 

споминах подав свій зразок, яким повинен бути офіцер української армії. На 

його думку, таким офіцером був полковник Грох-Грохольський: спокійний, 

врівноважений, компетентний у військовій справі, демократичний і спра-

ведливий – до нього міг звернутись будь-який вояк чи мешканець, і полковник 

уважно вислуховував. За характеристикою письменника він майже не вдавався 

до дисциплінарних покарань, здебільшого обмежувався доганою і часто 

докірливо казав: «Який же тобі, козаче, не сором: б’єшся за волю України, а 

чиниш як більшовицький або денікінський розбишака»737 

Офіцер армії УНР, зрештою, дійшов до національного усвідомлення, 

сприйняв українську ідентичність, і на думку Є. Чикаленка, він мав своєрідну 

національну свідомість, цілковито практичну і матеріалістичну, але висло-

влював жаль, що дещо запізно вона прийшла738. 

                                                             
735 Прохода В. Записки до історії Сірих (Сірожупанників). За Державність. Матеріяли до історії 

війська українського. Каліш, 1935. Збірник 1. С. 125–126. 
736 Антоненко-Давидович Б. На шляхах і роздоріжжях: спогади, невідомі твори. Київ: «Смолоскип», 

1999. С. 82. 
737 Там само. С. 118. 
738 Чикаленко Л. Уривки зі спогадів з років 1919–1920. Нью-Йорк: «Наша Батьківщина», 1963. С. 61. 
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У час революційних подій, зокрема на початку 1918 р. а особливо в 

1919–1920 рр., офіцери – командири своїх частин, ставали отаманами, і були чи 

не повновластними командувачами своїми формаціями. Образ отамана серед 

військового і цивільного загалу був досить неоднозначний. З одного боку 

військовим і цивільним симпатизувало те, що вони були люди «шаленої одваги 

і рішучости». Б. Мартос зауважував, що були між ними офіцери, які відзна-

чалися національною свідомістю, однак не розуміли, що більше користі 

зробили б державі, якби долучились до армії739. З іншого ж, такі отамани мали 

мінімальну військову освіту, але здобували високі відзнаки, чини і кори-

стувались прихильністю С. Петлюри та інших політиків. Показовим прик-

ладом є отаман О. Волох. За означенням Н. Авраменка, він був «типом фана-

тика – отамана «голоти», любимцем Петлюри. Умів грать на молоді своєю 

погордою смерті в бою і демагогічною поставою до всякого начальства»740. 

Із числа галицьких військовиків напередодні листопадових подій 1918 р. 

залишались ще офіцери австрофільської орієнтації та пасивної поведінки за 

умов виснажливої війни. Значно рідше, однак були і офіцери, які ще перед 

війною були під впливом москвофільської партії. Наприклад, О. Колодницький 

писав, що таким офіцером був поручник Р. Олексій, який повернувся з австро–

угорської армії, вступив на службу до українського війська, але почував себе 

не гіршим українцем від усіх інших741.  

Загалом когорта українських офіцерів у Львові та стрілецькі офіцери 

були в передчутті важливих і переломних подій. Особливо це стосується 

молодих військовиків. Так, П. Деркач подав такі рефлексії про той час: «В 

природі царила гарна, тепла осінь, що вливала в душу дивні почування, 

витворювала гарячковий стан радісного очікування й томлячої нетерплячки 

головно серед військової молоді, що за чотири роки війни звикла до чину»742. 

                                                             
739 Мартос Б. Визвольний здвиг України. Ню Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1989. С. 154. 
740 Авраменко Н. Спомини запорожця: Документальне видання. Київ: Темпора, 2007. С. 240. 
741 Колодницький О. Моя служба в УГА. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1969. № 2. С. 29. 
742 Деркач П. З листопадових споминів. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1969. № 1. С. 9. 
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Особливо Січові стрільці, в яких творилася ідея чину ще з 1914 р., в 

мемуаристиці постали в образі «нового типу українця та вартісного вояка»743. 

Галицький офіцер був здібним вояком, амбітним і відданим своїй справі. 

Мемуаристика подає різні аспекти характеру офіцера УГА, особливо військові 

найкраще ілюстрували на сторінках споминів своїх колег. Так, М. Тарнавський 

згадував полковника Д. Вітовського як людину наскрізь ідейну, запальну: «Вже 

з тону його бесіди можна було пізнати людину, яка про себе мало думає, лише 

підпорядковує свої думки, амбіції та особисті інтереси якійсь вищій ідеї»744. 

Лонґин  Цегельський стверджував, що Д. Вітовський був хоробрим, сміливим 

типом молодого, високо-ідейного, характерного офіцера, улюблений 

стрільцями, але водночас політично наївним, недосвідченим, який не був ні 

організатором Чину, ні стратегом745. Хоча С. Ріпецький вважав, що 

Л. Цегельський негативно зобразив Д. Вітовського через почуття заздрості та 

власних амбіцій746. 

Звичайно, не усі офіцери репрезентували себе з доброго боку. Зокрема, 

М. Тарнавському сотник Дідушко видався людиною зарозумілою, самов-

певненою і хитрою: «У його хитреньких, метких очках я вичитав багато з того, 

що потім він доказав своїми вчинками. Але вояк був добрий. Цього йому 

відмовити не можна»747. Однак, це були вийнятки, і Начальний вождь писав, 

що пізнав більше офіцерів, людей «симпатичних та ідейних»748.  

Серед офіцерського складу УГА були представники інших націо-

нальностей. Такі офіцери, особливо австрійці, стояли пліч-о-пліч з українцями 

і були компетентними у воєнній справі. Найкраще в мемуаристиці подано 

образ саме австрійського офіцера на службі ЗУНР як дисциплінованого, 

відважного вояка з великими особистими та військовими прикметами. Зокрема, 

таким був полковник А. Шаманек: «Був це старшина незвичайно роботящий, 

                                                             
743 Ріпецький С. Стрілецький прапор – символ ідеї. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1971. № 6. С. 24. 
744 Тарнавський М. Спогади. Львів, 1992. С. 44. 
745 Цегельський Л. Від легенд до правди. Спомини про події в Україні звязані з Першим Листопадом 

1918 р. Ню Йорк;Филадельфія: Видавництво «Булава», 1960. С. 13–14, 18. 
746 Ріпецький С. Листопад 1918 року. Ню Йорк;Дітройт, 1961. С. 11. 
747 Тарнавський М. Спогади. Львів, 1992. С. 45. 
748 Там само. 
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видатний фахівець у воєнному ремеслі, і, що найважніше, прив’язаний до 

нашої справи цілою силою своєї шляхетної душі. Його роботящість могла бути 

рідким прикладом для старшин на відповідальних становищах»749. Не меншим 

патріотом за українців був і сотник Кох: «У першу чергу, згадуючи його, мушу 

відмітити його великий український патріотизм… Уродженець Східної Гали-

чини, він говорив українською найчистішою літературною мовою!... Глибока 

інтелігенція, феноменальна пам'ять, правдиво германське розуміння обов’язку 

й дисципліни робили його придатним до найважчих завдань у ділянці воєнного 

ремесла»750. Про генерала-четаря УГА А. Кравса, мати якого була українкою з 

Галичини, А. Чайковський писав як про людину надзвичайно організовану, 

відважну, який перебував в окопах поряд із рядовиками і за це заслужив повагу 

від стрільця до офіцера751. 

Воєнні труднощі УГА восени 1919 р. вплинули на загальний вигляд 

галицького військовика. Про це у споминах відзначив четар УГА І. Висло-

цький: «Годі було пізнати, що це за вояки. Переважали московські однострої, 

але були й австрійські, а кілька йшло в цивільному одязі. Озброєння було 

також різноманітне, як і однострої. Ніяких відзнак не мали ні на шапках, ні на 

одностроях. Запорошений одяг, худі, неголені обличчя, повільний хід, насилу 

несені кріси – все це зраджувало, що відділ ішов здалеку»752. 

Офіцерський образ також доповнюють характер, темперамент офіцера 

армій УНР та УГА. М. Омелянович-Павленко вважав, що галичанинові більше 

властивий педантизм у військовій справі, а також легше переносить казарму. 

Натомість наддніпрянцеві казарма є тісною, вважаючи, що причиною цьому є 

вплив на психіку степів753. Але за цих умов український військовик ще з 

царської армії виділявся господарністю, охайністю і ці риси з хати переносив 

                                                             
749 Тарнавський М. Спогади. Львів, 1992. С. 79. 
750 Там само. С. 80–81. 
751 Чайковський А. Чорні рядки. Андрій Чайковський: Спогади. Листи. Дослідження: У 3 т. / Мін. освіти 

і науки України та ін. / Упорядкування Б. З. Якимовича за участю З. Т. Грень, О. В. Седляра. Львів, 2002. Т. 1.  

С. 217. 
752 Вислоцький І. Спомини розвідчого старшини з першої світової війни. Львів: Галицька видавнича 

спілка, 2005. С. 68. 
753 Омелянович-Павленко М. Моральний елємент у війську, – виплекання його і раціональне 

використовування. Національна Думка. Ч. 4. Прага, 1926. Рік. вид. ІІІ. С. 19. 
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навіть і до казарми754. М. Капустянський відзначав, що галицький військовик 

був національно-вихований, «свіжий патріотично-бойовий струмінь» і не 

захоплений розладницьким духом соціалістичних свобід. Тоді як наддні-

прянський військовик був дещо зіпсутий революцією і різними свободами без 

обов’язків. Однак, все одно в ньому залишалися такі риси як впертість, 

відданість, слухняність755.  

Політичні діячі УНР і ЗУНР підкреслювали психологічну відмінність між 

галичанами і наддніпрянцями. Так, І. Мазепа вважав, що саме психологічна 

прірва, наявність двох психологій: галицької консервативно-партикулярної та 

наддніпрянської революційно-соборницької врешті призвели до катастрофи 

українського фронту756. Подібно і О. Назарук вказував про різницю наддніпря-

нців і галичан своєю душею, психологією та психікою757.   

 

6.2. Образи українських офіцерів у художній літературі 

Художня література, на відміну від мемуаристики, найяскравіше 

відображає українського офіцера, армію УНР в окремих її сюжетах та 

проблемах. Письменники та поети брали участь у революційних подіях 1917–

1921 рр., були їх сучасниками та очевидцями, воювали в складі українського 

війська, а деякі згодом у більшовицькій армії. Тому особисте бачення подій на 

війні, настрої та переживання офіцерів, виклали на сторінках своїх оповідань, 

повістей, романів чи в рядках своїх віршів. Образи українських офіцерів подані 

з погляду української та радянської літератури 1920–1930-х рр.  

Серед письменників, які служили в лавах Запорізького корпусу в 1918 р. 

та Дієвій Армії УНР в 1919 р., був Борис Антоненко-Давидович. Українського 

військовика він зобразив, зокрема, у творах «Печатка» та «Смерть». В 

                                                             
754 Омелянович-Павленко М. Моральний елємент у війську, – виплекання його і раціональне 

використовування // Національна думка. Ч. 4. Прага, 1926. Рік. вид. ІІІ. С. 22. 
755 Капустянський М. «Похід Українських армій на Київ–Одесу в 1919 році»... С. 126–128. 
756 Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921. К.: Темпора, 2003. С. 309. 
757 Назарук О. Рік на Великій Україні. Конспект споминів з Української революції. Відень: Видання 

«Українського Прапору», 1920. С. 17. 
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оповіданні «Печатка» події розгортаються в період Центральної Ради. У той 

час, на тлі неспокою, зросійщеного робітництва, повороту з фронту до рідних 

хат цілих ешелонів заполітизованих солдатів, автор майстерно зобразив 

українського офіцера як одного з чільних учасників українського руху за 

самостійність України, просвітницького пропаґандиста, що з найскрутніших 

ситуацій знаходить вихід758.  

Уже в повісті «Печатка» письменник показав образ офіцера, який 

перейшов до Червоної армії. У творі більшість подій показано очима 

колишнього петлюрівця Костя Горобенка, який керує народною освітою та 

бере активну участь у партійному житті УСРР. Він перейшов на радянську 

платформу, але в його вчинках, в оцінці людей, як він і сам думає, є вічні 

непослідовності. Він хоче за всяку ціну довести свою відданість більшовицькій 

партії, але в ньому часто виникають сумніви: ще недавно село було основою 

українства, а тепер він мусить їхати туди, арештовувати і розстрілювати. І в 

ньому прокидаються болючі думки: «В тому рiч, Костю, що ти йдеш  проти  

села. Українського  села. Того єдиного певного нацiонального водозбору, що 

ради нього  засновував колись «Просвiти», був за iнструктора Центральної 

ради, тiкав з директорiївським вiйськом. Ти мусиш бити разом з цими  незро-

зумiлими  людьми  саме  в  ту мiшень, яку недавно будував своїми власними  

руками,  як  певний  щит. Ти мусиш розтрощити цю мiшень на трiски, спалити 

тi трiски, щоб не лишилось i слiду. Ти мусиш, Костю, стрiляти в позав-

чорашнього самого себе! Ось у чому рiч...»759.  

Із власних фронтових і революційних переживань свої твори написав 

офіцер гетьманської і білої армій Роман Гуль. У творах автор представив 

офіцера із неприхованими почуттями змученості від війни, втрат рідних, 

понівеченого життя: «Я добре знаю ці офіцерські почуття; в них помста за 

самосуди, за вбивства рідних і друзів, за приниження, за знищені, здобуті 

кров’ю чини та ордени, за зірвані золоті погони, за знівечене життя, рево-
                                                             

758 Антоненко-Давидович Б. Печатка. Мельборн: «Ластівка», 1979. С. 16.  
759 Антоненко-Давидович Б. Смерть. URL: 

http://lib.ru/SU/UKRAINA/ANTONENKO_DAVIDOVICH/smert.txt 
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люцією пущеної під укіс. Я напевно втомився від війни. Все мені видається 

божевільним. І несвобода нестерпно важка»760. Окрім того, у творчості Р. Гуля 

знаходимо образи офіцерського життя в еміґрації зі всіма, насамперед психо-

логічними труднощами: «Всі ми, чоловік десять, студенти, війною пере-

роблені в офіцерів і еміґрацією ще раз перероблені в шахтарів і дроворубів. 

Але це не так-то просто зі спадкового інтеліґента перейти в чорнороби. 

Фізично робота неважка, можу, але психологічно ніяк»761. 

Володимир Винниченко у своїй драмі «Між двох сил» влучно показав 

подвійний образ офіцера армії УНР на прикладі українсько-більшовицької 

війни: з одного боку один з героїв твору офіцер Арсен, який відважно воював 

проти більшовиків, а з іншого – військовики полку імені П. Сагайдачного, які 

перейшли на ворожий бік: «Сагайдашники виставили жовто-блакитний прапор, 

махають. Ми розуміється і на думці нічого не мали… Тільки ввійшли, тут як 

пальнуть вони з усіх вікон на нас»762, «самий вірний, свідомий, самий кращий 

полк зрадив!»763. 

Твір Юрія Степового «В херсонських степах» показав українського 

офіцера як звитяжного, хороброго вояка. Так, автор словами отамана 

К. Блакитного говорить, що офіцери під час Другої українсько-більшовицької 

війни показали себе безстрашними і хоробрими вояками. Вони не відступили в 

найкритичніший момент, коли військо опинилося між польськими і більшо-

вицькими силами і за наказом Головного Отамана С. Петлюри залишилося в 

запіллі: «Я почував себе щасливим, що ви міцно тримаєте в несхибних руках 

жовто-блакитний прапор – символ нашої волі і незалежности»764.  

Український офіцер, і як відданий своєму краєві вояк, і повний відчаю 

від політичних та фронтових подій 1919–1920 рр., виступив на сторінках новел 

Федора Дудка. Так, у новелі «Заметіль», що присвячена Першому Зимовому 

походові армії УНР, відображена звитяга українського офіцера: «То був марш 
                                                             

760 Гуль Р. Конь Рыжий. Нью-Йорк: Вече, 1952. URL: http://lib.ru/RUSSLIT/GUL/horse.txt 
761 Там само. 
762 Винниченко В. Між двох сил. Київ;Відень: Видавництво «Дзвін», 1919. С. 51–52. 
763 Там само. С. 56. 
764 Степовий Ю. В Херсонських степах. Мюнхен: «Культура», 1947. С. 23.  
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одчаю, розпачі, марш небувалий в історії світових війн, неможливий ні з 

погляду воєнних приписів, ні здорового людського розуму. Тільки безмежна 

любов до рідного краю та сліпа віра в успіх святого діла давали нам тоді сили й 

спонукали нас на героїчні чини»765. Але поряд з цим складність воєнно-

політичного становища вплинула на загальний настрій офіцера: «Вештаються 

старшини з жовто-блакитними кокардами над чотирикутніми дашками – 

прибиті, приголомшені. Ні сліду вже завзяття в червоних, чорних, синіх 

шликах їхніх насунених набакир шапок. Немов зовсім інша, не та сама армія, 

що всього кілька місяців тому, як цвіли яблуні і білою габою, мов молоком, 

залиті були черешневі садки, ішла із запалом на здобуття Києва»766.  

Але в романі Ю. Горліс-Горського «Холодний Яр» зустрічаємо стійкіший 

від складних подій образ офіцера армії УНР: «за Україну очі видеруть, не те що 

на Поділлі чи Волині»767. 

Примітною є повість Григорія Афнера «За Львів», яка присвячена воякам 

армій УНР і ЗУНР. Центральною постаттю є поручник Роман Жук, 

представник галицького офіцерства. З перших днів оголошення мобілізації він 

зголосився «охотником до рідного, українського війська»768 із бажанням 

швидкого завершення війни і відігнати поляків зі Львова та Галичини769. Також 

образ хороброго офіцера УГА поданий в інших повістях Г. Афнера «Повстанча 

сотня», «За батька й брата», «Від Кам’янця Подільського до Одеси», «Перша 

батарея». 

Українські офіцери, військо, його звитяга, яскраво відображені в 

українській поезії. Присвяту офіцерам армій УНР та УГА знаходимо у 

творчості Богдана-Ігоря Антонича, Івана Багряного, Богдана Кравцева, 

Олександра Олеся, Павла Тичини, Юрія Шкрумеляка, Степана Чарнецького.  

                                                             
765 Дудко Ф. Заметіль. Авґсбурґ, 1948. С. 81.  
766 Дудко. Ф.  Чорторий. Авґсбурґ, 1946. С. 19–20. 
767 Горліс-Горський Ю. Холодний Яр Вінниця: Історичний клуб «Холодний Яр», Київ; ДП «Державна 

картографічна фабрика». С. 59. 
768 Афнер Г. За Львів. Париж, 1952. С. 5.  
769 Там само. С. 16. 
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П. Тичина, О. Олесь, зокрема, писали про бажання  військовиків волі та 

свободи. Так, П. Тичина у вірші «Паліть універсали…» пише: 

Паліть універсали, топчіть декрети: 

      Знов порють животи прокляті багнети! 

          Проклинайте закони й канцелярський сказ –  

                                  Воля! – єдиний хай буде наказ770. 

Олександр Олесь про це зазначав так:  

 Воля?! Воля?! Сниться, може? 

                                          Друже! Брате! Говори! 

                                         Що? народ? салдати? Боже! 

                                         Бій…червоні прапори!...771. 

Поети із піднесенням у віршах подавали образ боротьби українських 

військовиків із ворогом.  

О. Олесь «О дивний мент, о дивний час!»: 

 Українське військо, мов з могили встало, 

Загреміло в бубни, в сурмоньки заграло, 

Розгорнуло прапор сонячно-блакітний, 

   Прапор з України! Рідний, заповітний!772; 

Брати! За шаблю, за мушкет! 

                                          Всі за Республіку! Вперед! 

Вперед, вперед – одна дорога! 

                                         А там за нею – перемога!773. 

 О. Кобець «Від синього Дону: 

 Ми діти Вкраїни, широких степів,  

                                       Ми завжди готові до бою.  

     За правду, за волю, за славу батьків  

                                       Наш прапор леліє горою774. 

                                                             
770 Тичина П. Золотий гомін. Поезії. Львів; Київ, 1922. С. 86.  
771 Олесь О. Поезії. Кн. V. Київ, 1917. С. 133.  
772 Там само. С. 137.  
773 Олесь О. О дивний мент, о дивний час! URL: http://poetyka.uazone.net/oles/oles41.html 
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 Євген Маланюк на еміґрації чимало віршів присвятив українському 

війську. У вірші «Вояки», присвяченому Василеві Тютюнникові, автор із 

захватом описав мужність і стійкість військовиків армії УНР: 

…Чекаючи страшного знаку. 

       Так сотня, крізь гарматній дим, 

                                           Готується зустріть атаку, 

                                           Просверлюючи зором даль 

                                           І нашорошуючи ухо, 

  Аж заговорить люта сталь… 

                                          Уста затиснуть – горять, 

     Заціплені – скрегочуть зуби…775. 

 Але у творах поетів присутня і особиста трагедія офіцерів протягом війн 

та революцій. Це помітно  в поемі І. Багряного «Гуляй-поле»: 

  Іде отаман по руїнах, мов тінь. 

  Ступа на уламках усіх поколінь. 

         Над кратером чорним понуро стає. 

                                         Рукою затримує серце своє. 

Торкає ногою три черепи він – 

                                                            І чорний, 

і жовтий, 

    і білий один: 

             ...Прапрадід був, 

                                                           Прадід... 

                                                           І син776. 

 Особисті спостереження  з Першої світової війни зі співчуття і жертвам і 

героям виклав у своїй жовнірській ліриці Степан Чарнецький777. У вірші 

                                                                                                                                                                                                         
774 Кобець О. Від синього Дону. В дорогу! Пластовий співаник. Ауґсбурґ, «Молоде Життя», 1949. URL: 

http://poetyka.uazone.net/plast/plast06.html 
775 Маланюк Є. Вояки. Євген Маланюк. Влада. Філядельфія: Книга, 1951. С. 48. 
776 Багряний І. Гуляй-поле / Публ. та післямова В. Проненка. Березіль. 1991. № 6. С. 6–12. 
777 Мориквас Н. «Жовнірська» лірика модерніста Степана Чернецького. Волинь філологічна: текст і 

контекст. Луцьк, 2008. № 6. Ч. 2. С. 229. 
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«Іванові» він подав Велику війну як війну до загину галицьких військових за 

чужі інтереси в лавах австро-угорської армії: 

Ти гинув інакше: für Kaiser und Land.  

                                    Та всім вам однаку дали домовину –  

            Й печаттю вам символ: Name unbekannt!778. 

 Відважність українського офіцера УГА у час Листопадового Чину 

відзначив Богдан Кравців у вірші «Листопад»: 

Кривавим листом котить падолист – 

                                   І серце прагне знов далеких візій. 

                                  Щоб понад нами знову пронеслись 

                                  Бої одважні і залізні!779. 

Одним із найромантичніших жанрів є стрілецька поезія, вірші якої 

присвячено боротьбі січових стрільців у лавах УГА в період Української 

революції 1917–1921 рр. На слова цих віршів було написано чимало 

стрілецьких пісень. До трійки найпопулярніших і найяскравіших пісень УСС 

увійшли «Ой у лузі червона калина» (слова С. Чарнецького), «Журавлі» 

(«Чуєш, брате мій – слова Б. Лепкого, музика Л. Лепкого) і «Ой та й 

зажурились» (слова і музика Р. Купчинського), які стали пам’ятником славного 

минулого УСС та УГА780. Варто відзначити, що не усі стрілецькі вірші, через 

цензуру або обережність, потрапляли до збірок та антологій. Так, відомого 

вірша Р. Купчинського «Ой та й зажурились» ми не бачимо з цензурних 

міркувань у збірнику пісень «Великий співаник «Червоної Калини»» за ред.     

                                                             
778Чарнецький С. Іванові. Стрілецька Голгофа. Спроба антології / Упорядн., автор вступ. статті і 

приміток Т. Салига. Львів: Каменяр, 1992.  С. 117. 
779 Кравців Б. Листопад. Стрілецька Голгофа. Спроба антології / Упорядн., автор вступ. статті і 

приміток Т. Салига. Львів: Каменяр, 1992. С. 293. 
780 Якимович Б. Новітні лицарі Вітчизни: [Післямова]. Ой у лузі червона калина: Пісні українських 

січових стрільців. Львів: Світ, 1990. С. 174. 
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д-ра З. Лиська781, збірнику пісень «Ой у лузі Червона Калина»782 і в антології 

Т. Салиги «Стрілецька Голгофа» 783.  

Основними мотивами стрілецьких пісень є заклик до боротьби, 

стрілецька звитяга, гіркота невдач та прощання військовика з родиною, 

дівчиною, Україною. З великим романтизмом Михайло Лебединський, Ярослав 

Курдидик та Олег Ольжич зображували походи січових стрільців. 

Я. Курдидик «Вояки»: 

Вояки йдуть – сірі, прості –  

                                           Закосичені в цвіти… 

                                           І простори перед ними 

                                           Ароматом ткані з низу 

          …В одностроях, – кріс на плечах –  

       Мазепинка, багнет, тризуб…784. 

М. Лебединський «Ви рушили в поход!»:  

 І Ви покинули і коси, і серпи 

      І хліб насущний, і щоденні будні 

                    І рушили в поход, мов тучі каламутні, –  

               І ніч здригнулася, і гори, і степи…785. 

О. Ольжич «Піхотинець»: 

  І радісно духу дивиться, 

                                                Як тіло тяга кулемет, 

   Стискає гарячу рушницю 

    І вперто повзе наперед786. 

Образ хороброго, звитяжного стрільця викладено у творчості Олеся 

Бабія, Лева Лепкого, Романа Купчинського, Юрія Шкрумеляка, вірші яких 

                                                             
781 Великий співаник «Червоної Калини» / за ред. др. 3. Лиська. Львів, 1937. 
782 Ой у лузі червона калина: Пісні українських січових стрільців / Упоряд.: Р.М. Пришляк, Б.А. Кривко, 

О. В. Єрченко та ін. Львів: Світ, 1990. 180 с. 
783 Стрілецька Голгофа. Спроба антології / Упорядн., автор вступ. статті і приміток Т. Салига. Львів: 

Каменяр, 1992.  399 с., іл.  
784 Курдидик Я. Вояки. Літопис Червоної Калини. Число 4. Львів, 1934. С. 2.  
785 Лебединський М. Ви рушили в поход! Літопис Червоної Калини. Число 10. Львів, 1934. С. 2.  
786 Ольжич О. Піхотинець. Літопис Червоної Калини. Число 12. Львів, 1935. С. 2.  
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наповнені ритмами перемоги і бажанням військовиків волі рідному краю та 

Україні. 

О. Бабій «На Київ»: 

    Йдуть Стрільці, ідуть герої,  

                                        Йдуть до волі золотої,  

   Шлях свій трупами значать.  

       Не страшна їм смерть-могила,  

                                                  Не грізна ворожа сила!  

                                                  В Київ волю здобувать,  

                                                  Орли летять!787. 

 Р. Купчинський «Не сміє бути в нас страху»: 

    Не святкуватиме ніхто  

                                                  над нами перемоги,  

Бо ми є лицарі грізні  

                                                  Залізної Остроги788. 

Р. Купчинський «Ми йдемо в бій»: 

Ми йдемо в бій, ми йдемо в бій  

                                    По згарищах руїни,  

                                    За рідний край, за нарід свій,  

                                    За волю України!789. 

Анонімний автор «Гей наступаєм ми, стрільці»: 

Нас не злякає ворожня, 

    Проти крісів і шрапнелів, 

   В крузі гранатного огня, 

                                           Україна нам одна790. 

                                                             
787 Бабій О. На Київ. Стрілецька Голгофа. Спроба антології / Упорядн., автор вступ. статті і приміток 

Т. Салига. Львів: Каменяр, 1992.  С. 167. 
788 Стрілецькі пісні / Упоряд., запис, вступ. ст., коментар та додатки Оксани Кузьменко. Львів: Інститут 

народознавства НАН України, 2005. С. 153. 
789 Там само. С. 83. 
790 Там само. С. 77. 
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Лев Лепкий і Юрій  Шкрумеляк до образу хороброго галицького 

військовика додали, що йому навіть і смерть не страшна за рідний край.  

Л. Лепкий «Ми йдем вперед»: 

 Дзвенять шаблі, як ясне сонце сяють,  

Гремлять пісні, аж земленька свята  

                               Дрожить під нами дорогая,  

                              За волю смерть нам не страшна!791. 

Ю. Шкрумеляк «Питається вітер»: 

 А найкраща смерть у бою,  

                                       За край рідний і за волю.  

                                       Гей, гей, гей, гей,  

                                       За край рідний і за волю792. 

Тематика гіркоти невдач, втрат, розчарування та прощання січовиків 

також присутня у стрілецькій поезії. Особливо цими мотивами наповнена 

творчість Романа Купчинського.  

Р. Купчинський «Як стрільці йшли з України»: 

 Як стрільці йшли з України, 

                                     То сльози тремтіли в очах, 

                                     Бо кожен кидав дівчину 

                                     На тих широких, на тих розлогих степах793. 

Р. Купчинський «Ой та зажурились стрільці січовії...»: 

Ой  не  тішся,  ляше,  що  до  Збруча,  ваше, 

                        Ще  живе  стрілецька  слава. 

                        Вернуться  ще  тії  стрільці  січовії,       

                        Задрожить  тоді  Варшава794. 

Р. Купчинський «Засумуй, трембіто»: 

                                                             
791 Стрілецькі пісні / Упоряд., запис, вступ. ст., коментар та додатки Оксани Кузьменко. Львів: Інститут 

народознавства НАН України, 2005. С. 79. 
792 Шкрумеляк Ю. Питається вітер. Стрілецька Голгофа. Спроба антології / Упорядн., автор вступ. 

статті і приміток Т. Салига. Львів: Каменяр, 1992.  С. 214. 
793 Стрілецькі пісні / Упоряд., запис, вступ. ст., коментар та додатки Оксани Кузьменко. Львів: Інститут 

народознавства НАН України, 2005. С. 168. 
794 Там само. С. 159. 



185 
 

185 
 

  Засумуй, трембіто, 

Що галицька сила 

            Та від Збруча по Славуту 

    Трупом застелила795. 

Твори українських радянських письменників, колишніх петлюрівських 

офіцерів, зокрема Андрія Головка «Червоний роман», «Артем Гармаш», Петра 

Панча «Голубі ешелони», «Перемога» та Юрія Смолича «Мир хатам, війна 

палацам» означені рамками радянського соціалістичного реалізму, але 

подекуди простежені певні проукраїнські мотиви стосовно офіцерів та війська 

армії УНР, які були надруковані вже в 1970–1980-х рр. Тому  свої твори автори 

змушені були переробити і переписати в радянській моделі. Це стосується 

П. Панча, А. Головка, В. Сосюри, М. Островського. Часто радянські письме-

нники зверталися у творах до періоду козаччини, але одночасно з осудом 

писали про УНР та її армію. Але уже в творчості радянських письменників з 

РРФСР образ українського офіцера періоду 1917–1921 рр. виразно негативний, 

очорнений та змарґіналізований.  

Твір А. Головка «Червоний роман» яскраво передав настрої українських 

старшин на початку Лютневої революції, які перебували тоді у різних 

військових частинах Російської імперії, по ліквідації царату. Офіцери бажали 

самостійності для держави та хотіли швидше потрапити до України щоб взяти 

участь у національному русі: «Сором нам. Сидимо на чужині в той час, як наша 

ненька Україна в муках родить нове, вільне життя. Більш за двісті літ неволі, 

годі з нас! Україна буде вільною і самостійною…Вимитемо все сміття з 

України. Кацапи к чорту в Москву, жидів – у Палестину! Усіх к чорту! 

Україна – українцям. Ох хлопці! Хіба забули ви, чиї ми діти?»796.  

Події весни 1917 р. були позначені відродженням українського 

національного руху, в той час українські офіцери часто зверталися до пам’яті 

доби козаччини, що помітно в творах українських радянських авторів:             

                                                             
795 Там само. С. 164. 
796 Головко А. Твори: В 2 т. Т. 1. Київ: Наукова думка, 1986.  С. 37.  
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«І оповідав він довго й нудно. Малював неоглядний степ, травою вкритий, що в 

ній ховався кінь з вершником…козацькі походи…дідів із сивими оселедцями в 

червоних жупанах на баских огирях..»797, «де поділась доля-воля, бунчуки, 

гетьмани? Мазепа, Дорошенко, Самойлович молодий…»798. 

 Офіцери в 1919 р. в Україні, за романом Андрія Головка «Артем 

Гармаш», були вже виразно з українофільською та прорадянською позицією, 

між якими Україна була головними питанням у полеміці:  

    « – Адже тоді у нас на селі, та й не тільки у нас, навіть слова такого не було – 

«Україна». Хіба що в пісні! А то ж усе – Малоросія.. Казав, що колись стане-

таки Малоросія Україною… є Україна тепер. Держава! Із своїм урядом, із своїм 

військом.  

     – Ну-ну, доказуй уже: із своїми поміщиками та фабрикантами, із своєю 

білою ґвардією – «вільним козацтвом». Хіба таку Україну ти хочеш? Хіба така 

Україна тобі потрібна? Це для них, для буржуазії української, така Україна 

потрібна…Ось чому вони хочуть китайським муром відгородитися від 

Радянської Росії, російський народ ненавидять всіма своїми печінками»799.  

Також у радянських творах присутня негативна позиція офіцерів щодо 

Центральної Ради, УНР, її керівництва: «На Вкраїні зараз це чорне контр-

революційне діло творять есдеки Винниченко, Петлюра, есер Грушевський, вся 

Центральна Рада в цілому. Щоб утриматися біля влади і не за страх, а за 

совість відстоювати й далі інтереси «своїх» фабрикантів та поміщиків, вони 

готові на все»800, «Хіба Центральна Рада не обіцяла волі? Обіцяла, потім німців 

привела, а німці – гетьмана…З директорією буде те ж саме»801. До того ж, 

більшовицькі земельні закони вплинули на українське військо, працювали на 

пропаґанду більшовикам. Деякі офіцери, дізнавшись про декрет Раднаркому 

про землю, що землю віддають без викупу, говорили: чому Україна не Росія? – 

«І хто її видумав? Україну оту? Де воно взялося все це: «вільне козацтво», 
                                                             

797 Головко А. Твори: В 2 т. Т. 1. Київ: Наукова думка, 1986. С. 37.  
798 Панч П. Повісті, оповідання, гуморески, казки. Київ: Наукова думка, 1985. С. 35.  
799 Головко А. Твори: В 2 т. Т. 2. Київ: Наукова думка, 1986. С. 23.  
800 Там само. С. 110.  
801 Панч П. Перемога. Київ;Харків: Держлітвидав, 1941. С. 14. 
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«Просвіта», ті ятри в поміщицькій клуні. Аби чим народ заклопотати од землі 

подалі»802.       

Українська революція зумовила появу проблеми ідентичності серед 

українських офіцерів. У 1917 р. не усі військовики розуміли різницю між 

українцем і малоросом. Цього аспекту торкнувся Петро Панч у своєму романі 

«Голубі ешелони»:  

«– Ну, панове. Ви не чіпляйтеся до слів, як реп’ях до кожуха. Я такий же 

малорос… 

– Не малорос, а українець. 

– Ну, українець, не один біс. Не бійтеся – кацапом не був і не думаю бути!»803. 

З твору П. Панча помітно, що українські офіцери орієнтувалася на 

Антанту та сподівалася на її допомогу: « – І Антанта допоможе, – сказав 

старий. – Це тобі Україна, а не яка-небудь Ісландія, де й трава не росте»804; 

«…Треба на все йти, щоб урятувати Київ. – Чому? – А де ми візьмемо 

кулемети, гармати, навіть звичайні рушниці? Тільки в Антанти».805 Однак, офі-

церів дратувало, що Антанта не поспішала з визнанням УНР: «З цим вони не 

дуже поспішають. Давай їм контроль. Контроль над фінансами, над заліз-

ницями. Ми досі не погоджувалися»806.  

На прикладі головного героя Лец-Отаманіва у творі П. Панча яскраво 

зображено характер і настрій українського офіцера, який після скинення царату 

підтримав ідею української самостійності, залишивши при цьому архаїчну 

козацьку романтику: «Лец-Отаманів ще від батька навчився поважати 

начальство. Цю рису в ньому цінували, і він хутко став просуватися по війсь-

ковій драбинці. Перед ним відкривався привабливий шлях доскочити того, 

чого не доскочив батько. І враз революція перевернула все шкереберть. Ідея 

самостійності України прийшла на допомогу. Те, про що колись мріялось, 

оберталось у реальність, і він став активним «самостійником». Спочатку, як і 

                                                             
802 Головко А. Твори: В 2 т. Т. 2. Київ: Наукова думка, 1986. С. 70–71.  
803 Там само. С. 36.  
804 Там само. С. 37.  
805 Там само. С. 52. 
806 Там само.  
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багато інших, бавився козацькою романтикою, але хутко зрозумів, що час 

архаїчних атрибутів Запорозької Січі минув»807.  

З погляду учасника подій 1917–1918 рр написано роман «Мир хатам, 

війна палацам» Юрія Смолича, який працював державним чиновником в УНР. 

Автор не оминув сюжети з життя офіцерів і подав цікаву картину їх побуту: «В 

їдальні особняка довкола величезного овального обіднього стола, на якому 

стояли тільки пляшки шустовського коньяку «три зірочки», накраяний лимон 

та чашечки з кавою по-турецькому, – сиділи тридцять три чоловіка в 

офіцерській формі ґвардійських полків. Поміж тридцяти трьох полковників, 

підполковників, ротмістрів і капітанів були одприски можновладних фамілій 

Балашових, Потоцьких, Браницьких, Фальцфейнів, Скоропадських, Ханенків, 

Терещенків, Ґалаґанів…»808.  

Автор також презентував ідею українського війська. Зокрема, цю проб-

лему порушено під час зустрічі М. Грушевського з французьким послом Енно: 

«…перше, що ми маємо на меті, це – утворити національну українську армію. 

Російська армія неспроможна воювати: впавши в революційну анархію, вона 

розкладається. Вона вже розклалась, мсьє! – навіть скрикнув Грушевський і 

підняв палець вгору, як робив завжди на своїх лекціях, коли от-от мав вже 

виголосити резюме, яке студентам належить занотувати в свої студійні зошити. 

– Бо вона втратила національні інтереси, мсьє! Ті інтереси, на сторожі яких її 

поставив царський уряд. Царський уряд пішов, – і національних інтересів не 

стало. А військо молодої української держави буде запалене саме ідеєю 

оборони національних інтересів. Бо воно й постане саме з них і для їх 

ствердження. Українське військо буде відмінною бойовою одиницею – незла-

мною та героїчною»809.  

Також у творі вказано на прагнення офіцерів-українців утворити 

національні частини: «З військових частин російської армії – від солдатів та 

                                                             
807 Головко А. Твори: В 2 т. Т. 2. Київ: Наукова думка, 1986.  С. 56.  
808 Смолич Ю. Мир хатам, війна палацам. Харків: «Фоліо», 2008. С. 44. (Серія «Історія України в 

романах»). 
809 Там само. С. 65.  
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офіцерів–українців. З усіх фронтів… Будь ласка: з гарнізонів Петрограда, 

Москви, Смоленська, Мінська, Томська, Омська, Царицина, Батума, Баку… 

офіцери й солдати-українці розкладеної російської армії – батальйони, полки, 

бригади й дивізії – вимагають організувати з них українські національні час-

тини. Перекажіть це, прошу вас, вашому високоповажному урядові, зокрема – 

мсьє Клемансо та президенту Пуанкаре!»810. 

У радянській літературі російських письменників український офіцер 

показаний як «розбійник»811, «зрадник українського народу»812, «каратель»813, 

«бандит»814. У розповідях і повістях радянських авторів український офіцер з 

одного боку висміюється з його невмінням воювати. Це помітно з розповідей 

Г. Печенка: «Бачыте, з тачанок ахфицеры в одных пидштанныках тикають»815, 

«петлюровцы убегают, не успев одеться и захватить оружие»816.  А. Варшавер у 

повісті «Тачанка с юга» дописався, що українські офіцери заради вигоди і 

різних подачок ладні йти на службу до будь-кого: «А самі вони на будь-яку 

подачку йдуть, хоть за німцями, хоть за Петлюрою, а попадись такий «патріот» 

чекістам – зразу розплачеться: «Ах, я насильно мобілізований! Ах, я душею з 

вами»817. 

З іншого ж боку до образу офіцера армії УД/УНР додано авантюризм, 

ненависть до радянської влади, росіян і євреїв. М. Островський у творі «Як 

гартувалась сталь» писав: «Колишня офіцерня – всякий рішучий авантюрист, 

який зібрав купку головорізів, оголошував себе отаманом, іноді розгортав 

жовто-блакитний прапор петлюрівців і захоплював владу в межах своїх сил і 

можливостей»818 

                                                             
810 Смолич Ю. Мир хатам, війна палацам. Харків: «Фоліо», 2008. С. 66. 
811 Варшавер А. Тачанка с юга. Повесть. 2–е издание. Л.: Детская литература, 1978. URL: 

http://militera.lib.ru/prose/russian/varshaver/01.html 
812 Григорьев Н. Бронепоезд Гандзя. Ленинград: Детская литература, 1977. С. 3. 
813 Печенко Г. А., Реент А. П. Бесстрашный бронепоезд: Докум. повесть.  Харьков: Прапор, 1989. С. 18. 
814 Там само. С. 122. 
815 Там само. С. 40. 
816 Там само. С. 52. 
817 Варшавер А. Тачанка с юга. Повесть. 2–е издание. Л.: Детская литература, 1978. URL: 

http://militera.lib.ru/prose/russian/varshaver/01.html 
818  Островский Н. Как закалялась сталь. – Москва: ИТРК, 2007.  – С. 38. 
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Про ставлення петлюрівських офіцерів до росіян, євреїв, з образами 

ненависті і антисетимізму задля радянської пропаґанди писали Н. Григор’єв,  

М. Островський, М. Булгаков: «А петлюрівці в своїй ненависті до російського 

народу готові хоч чорту продатися, аби не було Радянської України! Червоного 

прапора не визнають – придумали собі жовто-блакитний!»819; «Вночі прийшли 

якісь. Подивимося: якщо євреїв грабувати будуть, то, значить, петлюрівці»820; 

«Павлюк, замість того, щоб вдарити більшовиків з тилу, вдерся в містечко, 

зім'яв легкі застави червоних і, виставивши загороджувальний заслін, влаш-

тував в містечку небувалий грабіж. Звичайно, як і личило «щирому» пет-

люрівцю, погром торкнувся єврейського населення»821; «Що творили петлю-

рівські війська в Києві в цей останній місяць їх перебування, розуму незбаг-

ненно. Погроми закипали щохвилини, вбивали когось щодня, віддаючи пере-

вагу євреям, ясна річ»822. 

Не скупився в епітетах щодо українських офіцерів і Аркадій Гайдар, 

показуючи петлюрівців у жорстоких образах у своїх творах: «Отаман 

Криволоб, той самий, у якого жовто-блакитна стрічка перетинала папаху, 

розстріляв тут чотирьох москалів і одного українця»823; «І ніде, ніколи, ні один 

з фронтів Республіки не був настільки безглуздо жорстокий, як жорстокі були 

отамани розгульно-п'яних петлюрівських банд»824; «Тому що вороги-то ми вже 

дуже непримиренні, – пояснив він. – Звичайно, знущатися – он як петлюрівці: 

шомполами, нагайками та четвертування шашками, – це ми не будемо»825. 

Радянська поезія, подібно до прози, також описувала українського 

офіцера у негативному тлі. Так, наприклад М. Кульчицький в «Пісні про 

Щорса» подав петлюрівських офіцерів як бандитів, котрі нападали на 

українські села: 

                                                             
819 Григорьев Н. Бронепоезд Гандзя. Ленинград: Детская литература, 1977. С. 20. 
820 Островский Н. Как закалялась сталь. Москва: ИТРК, 2007. С. 38. 
821 Там само. С. 40. 
822 Булгаков М. Записки юного врача. М.: Ардис, 1925.  URL: http://lib.ru/BULGAKOW/zapiskiw.txt 
823 Гайдар А. Р.В.С. Гайдар А. Собрание сочинений в трех томах. Том 1. Москва: Издательство 

«Правда», 1986.  URL: http://lib.ru/GOLIKOW/rvs.txt 
824 Голиков А. В дни поражений и побед. Ковш. Ленинград, 1925. № 1–2. URL: 

http://lib.ru/GOLIKOW/golik01.txt 
825 Там само. 



191 
 

191 
 

Из-за дыма, из-за яра  

                                            Банда наступает.  

   Загустело небо хмурью,  

                                            Ветер всполошился...  

  Пулеметчики Петлюры  

 Строчат Белошицы826. 

Також Володимир Сосюра у відомій баладі «Комсомолець» з огляду на 

партійну лінію представив курінного в образі жорстокого українського 

офіцера, який «аж до кісток пропікає очима»827. Хоча у першому варіанті 

В. Сосюра балада була присвячена українським воякам, а зокрема воякові-

гайдамаці, який безстрашно вийшов з ладу до червоного комісара на розстріл.      

     

6.3. Візуальні джерела про українські армії 

Візуальні джерела, зокрема фотографії, котрі стосуються українського 

війська періоду Української революції 1917–1921 рр., армії УНР/УД, УГА, 

дають змогу побачити зовнішній вигляд офіцера, його однострої, нагороди, 

відзнаки, що використовувалися в арміях, а також військові побутові умови.  

У 1917 р. військовиків забезпечували ще одностроями з російської 

імператорської армії. Зокрема на фото № 1* зображені вояки та офіцери полку 

імені гетьмана Полуботка на параді в Києві. Вони одягнуті у польову російську 

уніформу, польові російські кашкети, шапки зі шликами, озброєні рушницями 

та тримають національні жовто-блакитні прапори та прапори свого полку.  

Від часу утворення Центральної Ради військові демонстрації відбувались 

не лише на території українських земель, а навіть в інших регіонах колишньої 

Російської імперії, де були розташовані військові гарнізони і частини. Навесні 

                                                             
826 Кульчицкий М. Белошицы (Песня о Щорсе) Советские поэты, павшие на Великой Отечественной 

Войне.  Москва, «Советский Писатель», 1965. URL: 
http://militera.org/wars/civil/index.html?sort=poetry&sort1=aut-hors&sort3=all&cat=872 

827 Сосюра В. Вибрані поезії. Харків: Держлітвидав, 1936. С. 112. 

* Фотографії див. наприкінці підрозділу 
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1917 р. чимало військовиків тих віддалених частин висловили свою підтримку 

Центральній Раді.  

Події, зображені на фотографії № 2 відбуваються на Далекому Сході 

колишньої Російської імперії. В демонстрації найімовірніше за все беруть 

участь українці-військовики та цивільні із Зеленого Клину. Зліва українці 

тримають три синьо-жовтих транспаранти: на двох з них написи «Автономію 

Україні» і «Федеративна Демократична Республіка».  

Потрібно зауважити, що чимало фотоматеріалів початку ХХ ст. мали 

особливу техніку подачі кольорів на прапорах. Тому часто на прапорах синій 

колір передавався світло-сірим тоном, а, відповідно, жовтий – темно-сірим. 

            Восени 1917 р. в українізованих полках і школах прапорщиків стали 

популярними срібні погони з просвітами і кантами блакитних і жовтих 

кольорів за типом Богданівського полку. Зокрема, в хорунжого на фотографії 

№ 3, котрий одягнутий у російський френч без національних відзнак, погони зі 

світло-блакитним просвітом і темно-жовтим кантом.  

 Також в українському війську були популярні кубанські однострої. На 

фотографії № 4 зображений хорунжий 1-го Кінно-гайдамацького полку ім. К. 

Гордієнка А. Новаківський. На ньому черкеска з газирями Кубанського 

козацького війська та папаха з кокардою із архистратигом Михаїлом, як було 

модно навесні–влітку 1917 р. Хорунжий ще в Першу світову війну був 

нагороджений двома Георгіївськими хрестами.  

           Фотографії № 5.1 та 5.2 демонструють вояків та офіцерів 34 армійського 

корпусу під командуванням генерала П. Скоропадського, котрі розташо-

вувалися у фортеці Меджибіж. На фото 5.1 є двоє офіцерів: у молодшого 

унтер-офіцера крайнього справа у першому ряді помітний шифр на погонах 

«414» – ознака приналежності до 414 піхотного полку, а в фельдфебеля, котрий 

крайній зліва у третьому ряді, на погонах шифр «610», тобто 610 піхотний 

полк, а також артилерист з папахою на голові. Всі решта особи без знаків 

розрізнення. Офіцери одягнуті у френчі російського зразка, на головах польові 

російські кашкетки з жовто-блакитними кокардами. Цікавим є те, що полк 
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піхотний, а кашкетки в більшості вояків з підборідними ременями, як у 

кінноти.  

             На фото № 5.2. офіцери та вояки на тлі фортеці Меджибіж, де вони  

були на постої. Офіцер зліва одягнутий у польову російську уніформу, а решта 

у френчі. Теж мають кашкетки з жовто-блакитними кокардами. Офіцер, 

зображений справа, нагороджений двома Георгіївськими хрестами.  

З фотографії № 6 видно, що тут зображений офіцерський склад 168-го 

піхотного полку, котрий у травні–вересні 1917 р. розташовувався в Києві і 

входив до 42 піхотної дивізії, а згодом був українізований. Це помітно з того, 

що в підпоручника (сидить другий  справа) на погонах шифр «168», що є 

ознакою приналежності до полку. У цього ж офіцера помітна розетка з 

національних кольорів, а у старшого унтер-офіцера, котрий праворуч від 

підпоручника, приколота невелика жовто-блакитна стрічка. Всі офіцери також 

одягнуті в уніформу російського зразка.   

 Офіцери українських чи українізованих частин додавали до одягу жовто-

блакитні опаски на рукави, стрічки чи розетки національних кольорів на груди, 

аби виділитися серед російського військового загалу. На фотографії № 7 це 

яскраво помітно. У старшого унтер-офіцера (стоїть зліва) видно жовто-

блакитну стрічку, у молодшого унтер-офіцера (сидить справа) є георгіївська 

стрічка, а на ній зверху жовто-блакитна, а у молодшого унтер-офіцера, котрий 

сидить ліворуч, є велика розетка, де кольори використані тричі: блакитний-

жовтий-блакитний.  

Фотографія № 8 репрезентує делегацію військовополонених з числа 1-ї 

Української дивізії в Берліні. Фотографія зроблена після підписання 

Брестського миру і до відправки дивізії в Україну. Посередині стоїть командир 

1-ї Української дивізії В. Зелінський у шинелі з генеральськими погонами 

Російської імператорської армії зі своїм штабом. Праворуч від В. Зелінського 

стоїть поручник Сиротенко, ліворуч німецький генерал-майор Фрідріх, 

представник німецького військового міністерства, а крайній праворуч – 

представник Союзу Визволення України Р. Смаль-Стоцький. У офіцера, котрий 
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ліворуч генерал-майора Фрідріха, на кітелі російської армії два знаки: 

«Соборної України» і 1-го Костянтинівського училища. В чотирьох офіцерів на 

передньому плані видно жовто-блакитні смуги, відповідно до прапору УНР.  

Цікавими також є світлини офіцерів Української Галицької Армії за 

1918–1920 рр. Галицьке військо, як і Наддніпрянське, на початках формування 

використовувало однострої старих армій. Наприклад, на світлині № 9 

зображені військовики Галицької Армії під час боїв за Львів. Вони одягнені у 

старі австрійські і російські однострої, щоб відрізнятись від польських вояків 

на кашкети поміщено білі пов’язки.  

Однострої офіцерів зазнавали видозмін і на світлині № 10 бачимо 

поручника УГА Володимира Федака в однострої, затвердженому XLVI 

Розпорядом ДСВС від 22 квітня 1919 р. із доповненнями LXXIV Розпоряду 

ДСВС від 18 серпня 1919 р. В. Федак має кашкет англійського крою із 

крученим шнурком і відзнакою Польовий мундир за мотивами френча, із 

зубчатими петлицями і нарукавними знаками відповідно до ранґи, є без погон, 

що було ознакою мундирів рядовиків та підстаршин.  

В українському війську офіцерський склад часто влаштовував всілякі 

концерти, пісні, виступи. Вони були популярним видом проведення офіцер-

ського дозвілля. Так, на фотографії № 11 зображені січові стрільці, котрі 

слухають кобзаря. Ліворуч двоє молодших старшин з відзнаками на правому 

рукаві, а в центрі з кольоровими накутниками, як було запроваджено 

наприкінці 1917 р. Стрільці одягнуті в гімнастерки, френчі, а двоє в центрі – в 

кітелях австро-угорської армії зразка 1917 р. Основна маса стрільців носила 

кашкети, однак траплялися інші головні убори. Так, стрільці, які в центрі 

мають австро-угорські кепі, крайній з права має мазепинку, а крайній зліва – 

шапку російського зразка.  

На іншій світлині під № 12, подано концерт українських вояків-

синьожупанників та німецьких гостей за Гетьманату Павла Скоропадського. 

Вояки одягнуті в сорочки, піджупанці і жупани, як видно по застібках. 
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Головними уборами тут слугують парадні шапки російських гусарів та польові 

кашкетки.  

 У війську УНР і УГА були свої хори та оркестри, які давали концерти під 

час урочистостей, святкових подій.  Наприклад, на фотографії № 13 зображено 

оркестру другого корпусу УГА в Проскурові у 1919 р. Примітним на світлині є 

розмаїття складових однострою, зокрема російські та австрійські гімнастерки, а 

також головні убори: «мазепинки», «петлюрівки», австрійські кепі та російські 

кашкети.  

Світлини також зображували і фронтові побутові умови й дозвілля 

українських військовиків. Хоча тут помітно, що побут фронтових військовиків 

скромніший, ніж  побут офіцерів у містах. Так, світлина № 14 ілюструє побут 

українських січових стрільців на постої. Стрільці одягнуті в австрійські 

однострої і знаходяться біля своєї польової кухні у селі, де вони тимчасово 

квартирували.  

 Своє фронтове дозвілля українські військови проводили по-різному: 

читали літературу, пресу, чистили одяг і взуття або ж грали в різні азартні ігри. 

Наприклад, цікавою є світлина № 15, на якій січові стрільці під час затишшя на 

фронті грають у карти. Одягнуті вони також у австрійські однострої. 

Інший важливий різновид візуальних джерел – кінофільми, – також 

дають змогу побачити різні настрої і образи офіцерів. Одразу треба наголосити 

на тому, що це здебільшого радянський кінематограф, відтак тенденційний і 

упереджений щодо висвітлення образів українських офіцерів. Перший, хто 

намагався подати візуальну характеристику офіцерів армії УНР, був Олександр 

Довженко. Важливе значення мають його фільми «Звенигора» та «Арсенал». У 

фільмі «Звенигора» (1927) військовики зображені як захисники землі, всі 

нагороджені Георгіївськими хрестами, навіть допомагають німецьким 

солдатам.  

Щодо генералітету, інших командирських чинів, то показано зневажливе 

ставлення до солдат, простежено протиріччя між рядовими і начальством. 
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Зокрема, сюжет повернення з фронту, привітання командира  солдати 

сприйняли негативно, навіть з насмішкою: на слова офіцера «Здорово, орли», 

один солдат вийшов до нього і відповів «Здорово, орел», через що був 

покараний зняттям погон, кокарди, позбавлений двох Георгіївських хрестів і 

засуджений до розстрілу, який замінили каторгою в шахті.  

Головними героями фільму є брати Павло та Тиміш.  Павло долучився до 

війська С. Петлюри і зображений розбійником на коні, в шапці зі шликом: 

«Берегись родное село, на белом коне наступает Павло». Зображено боротьбу 

українських і більшовицьких військ, в якій українські військовики показані 

бандитами, натомість більшовики – захисниками рідного села: «…красные 

партизаны из села уходили, родное село бандиту Павлу оставляли».  

Окремо презентовано еміґрацію, втечу українських військовиків, в образі 

Павла до Праги, а Тиміш, який перейшов до більшовиків, показаний у праці, 

який у цифрах і формулах науки прагне знайти таємницю Звенигори, таємницю 

багатств України. 

Фільм «Арсенал» (1928) відтворює боротьбу українців за свою державу, 

їхні маніфестації та урочисте проголошення УНР. Поряд з тим, показано 

більшовицьку агітацію серед військовиків, де Центральна Рада зображена як 

націоналістична, а українське військо – буржуазне. Центральним сюжетом є 

повстання на заводі Арсенал в січні 1918 р., а також опір більшовиків 

українській владі, бої за Бахмач, Ніжин, під час яких робітники і селяни вели 

боротьбу проти «буржуазного» уенерівського війська. 

Радянський фільм «П.К.П. (Пилсудский купил Петлюру)», що вийшов на 

екрани в 1926 р., показує боротьбу радянського війська з армією УНР на 

початку 1920-х рр. Він відомий участю в ньому генерал-хорунжого 

Ю. Тютюнника, котрий зіграв себе.  

У фільмі українська влада на чолі із С. Петлюрою зображувались як 

продажна, а українські старшини – як шовіністи, які грабували місцеве насе-

лення. В той же час, вояки Червоної армії показані оборонцями української 

землі: «Верный страж Советской Украины, красная конница, двинулась на 
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врага..». Генерал-хорунжий Ю. Тютюнник набирав вплив в армії і був 

призначений С. Петлюрою Начальником штабу армії УНР, який мав на меті 

підготувати повстання в Україні проти «молодої Радянської влади», перед 

вступом української армії. Однак, повстання було викрито, а його орга-

нізатори – офіцери були заарештовані як «зрадники і вороги батьківщини» або 

ж еміґрували.  

Подібні сюжети революції, погляди на офіцерів простежено також у 

фільмах «Красные дьяволята» (1923), «Савур–Могила» (1926) та «Трипольская 

трагедия» (1926).  

Серед сучасного українського кінематографу помітний фільм 

«Українська революція» (2012) режисера Івана Канівця – це документальна 

екранізація спогадів генерал-хорунжого УНР Всеволода Петріва про визвольні 

змагання 1917–1921 рр. Він складається з двох серій. Перша описує події від 

початку 1917 року до прибуття військовиків полку імені Костя Гордієнка в 

Україну на оборону держави. Друга серія розповідає про події січня лютого 

1918 року в Києві, відтворено Арсенальське повстання у Києві, героїчний 

захист українськими офіцерами Києва під час наступу військ Муравйова і 

звільнення міста від більшовиків.   

Фільм важливий як кінофотохроніка і відтворює головні події Першої 

світової війни, ті, що були напередодні Лютневої революції, відтворює зов-

нішній вигляд офіцерів, показує їхні настрої в армії, підпадання під 

більшовицьку аґітацію, боротьбу за національне військо, владу і державу. Він 

ламає радянські міфи, стереотипи, що українці не прагнули незалежності.  

Також образ українського офіцера як свідомого, відданого державі 

простежуємо в серії документальних фільмів «Непрощені» (2007) про Симона 

Петлюру, Павла Скоропадського і Нестора Махна.  

Серед фільмів про Українську Галицьку Армію, особлисво вирізняється 

«Легіон. Хроніки Української Галицької Армії. 1918–1919» (2015). Фільм 

презентує галицького військовика на тлі розпаду Австро-Угорської імперії та 

польсько-української війни, який з одного боку був свідомий і вмотивований у 



198 
 

198 
 

боротьбі за українську державу, а з іншого – психологічно неготовий до нових 

жахів війни після закінчення Першої світової війни. 

Російський кінематограф репрезентований, зокрема, серіалом «Белая 

гвардия» за екранізацією однойменної книги Михайла Булгакова. Дії 

проходять під час складного періоду листопада–грудня 1918 р. в Києві під час 

зміни протигетьманського повстання і зміни влади, а в центрі подій перебуває 

родина Турбіних. Настрої, однострої та вигляд гетьмана П. Скоропадського, 

його найближчого офіцерського оточення, війська С. Петлюри відтворені до 

певної міри добре. Однак у фільмі відчутна явна антиукраїнська складова, коли 

росіяни показані справжніми офіцерами, а українці, які долучились до війська 

С. Петлюри – в дещо карикатурній формі.   

*  *  * 

Образ українського офіцера був відображений в українській і радянській 

художній літературі. Постать офіцера подана у ній залежало від політичної 

позиції автора та цензури в СРСР. Усе ж українські радянські письменники не 

подавали українських офіцерів так карикатурно, як це робили російські 

радянські письменники. Твори радянських письменників Андрія Головка, 

Петра Панча, Юрія Смолича, Миколи Островського, Михайла Булгакова, 

Аркадія Гайдара упереджено і в чорних тонах представили образ українського 

офіцера, а у творах письменників – прихильників УНР/ЗУНР, українського 

офіцера зображували об’єктивніше, хоча й дещо в романтизованому та 

ґлорифікованому світлі. 

Радянський кінематограф подавав у негативному світлі українських 

офіцерів у карикатурно-недолугому світлі – «Весілля в Малинівці» (1967), або 

ж як жорстоких істот у «Старій фортеці» (1973), «Білій гвардії». В сучасному 

українському кіно, за поодинокими винятками, на жаль, образ українського 

офіцера армії УНР відсутній. Потрібної кількості українських фільмів, які 

мають виховувати патріотизм у час російсько-української війни, розпочатої 

2014 р., сьогодні недостатньо.  



199 
 

199 
 

 

Фотографії до підрозділу 6.3 

 

Фото № 1. Полк імені гетьмана Полуботка в Києві. 1917 р. 

 

 

Фото № 2. Демонстрація українців на Далекому Сході. Владивосток, березень 1917 р. 
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Фото № 3. Хорунжий військ Центральної Ради. 
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Фото № 4. Хорунжий А. Новаківський. 
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Фото № 5.1. Вояки та офіцери 34 армійського корпусу. Вересень 1917 р. 

    

 

Фото № 5.2. Вояки та офіцери 34 армійського корпусу біля Меджибожа. 

 

 

 

Фото № 6. Офіцерський склад 168 піхотного полку. 
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Фото № 7. Офіцери війська Центральної Ради. 
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Фото № 8. Українська делегація військовополонених в Берліні. Березень, 1918 р. 

                     
Фото № 9. Військовики Галицької Армії під час боїв за Львів 



205 
 

205 
 

                           

Фото № 10. Поручник УГА Володимир Федак 

               

Фото № 11. Січові Стрільці слухають кобзаря. 1918 р. 
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Фото № 12. Концерт українців та німецьких гостей. 1918 р. 

 

     

Фото № 13. Оркестр 2–го корпусу УГА. Проскурів, 1919 р. 
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Фото № 14. Українські Січові Стрільці біля польової кухні. 1917 р. 

 

 

Фото № 15. Січові Стрільці грають у карти. 1917 р. 
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ВИСНОВКИ 

Офіцерський корпус армії УНР та УГА був сформований у більшості із 

офіцерів  Російської імператорської армії та Збройних сила Австро-Угорської 

імперії. Напередодні Першої світової війни, з усього складу російської армії 

українці становили близько 3,5 млн., тобто, російська армія майже на 40% 

складалася з українців. Однак лише невеликий відсоток офіцерів-українців 

належали до вищого офіцерського складу. Основу офіцерського корпусу армії 

становили середні і нижчі офіцерські чини, до яких належали і українці. 

Цісарсько-королівська армія нараховувала від 1,8 до 2 мільйонів осіб. Із цього 

складу русини (українці) становили лише 8%. Станом на 1910 р. серед фахових 

офіцерів українців було 0,2%, а серед офіцерів-резервістів – 0,3%. 

Для укладання колективного портрету українського офіцера зроблено 

вибірку загального офіцерського складу (4130 осіб з армії УНР і 362 з УГА) та 

складу генеральної старшини армії УНР (50 осіб) й генеральної і полкової 

старшини УГА (40 осіб). Вибірки проведено з допомогою біограм із видань 

Я. Тинченка, С. Волкова, Р. Коваля та В. Моренця, Енциклопедії укра-

їнознавства, Енциклопедії історії України, а також Національного банку репре-

сованих. 

Просопографічний аналіз офіцерського складу українських армій у 

період Національної революції 1917–1921 рр. показав такий результат: у 

Збройних силах УНР/УД і УГА офіцери були вихідцями з дворян (шляхти) 

(60 % з армії УНР; 27, 5 % з УГА), військових (24 % з армії УНР; 15 % з УГА), 

цивільних (20 % з армії УНР; 57, 5 % з УГА) та селянських сімей (14 % УНР; 

7,5 % з УГА). Здебільшого офіцери дворянського (шляхетського) походження 

здебільшого були з родини військових. Досить значним був ступінь 

спадковості офіцерської професії. 

Офіцери могли отримати військову нормальну освіту (повний курс 

вишколу), прискорену у часи Світової війни та революції, або цивільну. В 

Російській імперії українські офіцери навчалися в кадетських корпусах, 

військових училищах та у військових академіях. В Австро-Угорській імперії 
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майбутні офіцери УГА отримували фах в кадетських школах, офіцерських 

військових школах та в академіях. Найавторитетнішим вищим військовим 

навчальним закладом у Російській імперії була Миколаївська академія 

Генерального штабу в Санкт-Петербурзі, яку закінчили визначні генерали, 

командири періоду Української революції 1917–1921 рр. М. Безручко, О. Гре-

ков, М. Капустянський, О. Лігнау, В. Петрів, О. Рогоза, В. Сальський, 

О. Сливинський. У Австро-Угорській монархії найпрестижнішою була Тере-

зіянська військова академія у Вінер-Нойштадті. Її випускниками, зокрема, були 

провідні військовики УГА А. Вольф, Й. Вітошинський-Доброволя, А. Кравс, 

М. Маринович. 

Уже в УНР юнаки проходили вишкіл в школах прапорщиків, 

Інструкторських школах старшин і підстаршин, а в ЗУНР – у старшинських 

школах.  Однак, якщо офіцери-наддніпрянці здебільшого здобули військовий 

фах (44, 4 % із  загального і 96 % із генерального складу), то офіцерський склад 

УГА на порядок вище був репрезентований інтеліґенцією: 33,1 % із загального 

та 27,5 % з генерального і полкового складу отримали цивільний фах. 

Життєві долі офіцерів після поразки Української революції 1917–1921 рр. 

склалися в кількох напрямках: вони еміґрували, зайнялись подальшою 

громадською, військово-політичною діяльністю, провадили своє життя за 

межами України (52 % з армії УНР; 50 % з УГА); перейшли до ворожих білої 

або червоної армій (26 % з армії УНР; 7,5 % з УГА); залишились в УРСР або ж 

потрапили протягом революційних років у полон до більшовиків, були взяті на 

особливий облік і ймовірно, що також підпали під радянський терор (14 % з 

армії УНР; 35 % з УГА). Також 8 % генералітету з армії УНР і 7,5 % – з УГА  

загинули в роки Української революції 1917–1921 рр.  

Найпотужніші осередки військової еміґрації УНР та ЗУНР діяли в 

Польщі, Чехо-Словаччині, США, Великій Британії, Німеччині. В СРСР україн-

ських офіцерів взяли на особливий облік радянські органи ВНК-ОДПУ-НКВС. 

Їх згодом заарештували і вони проходили по різних кримінальних і агентурних 

справах. Зрештою їх знищили під час гучних і масштабних операцій в ході: 
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справи «Весна» (контрреволюційна змова колишніх офіцерів) у 1930–1931 рр., 

ліквідації контрреволюційних угруповань на селі в 1932–1933 рр., справи 

«Української військової організації» в 1933 р., справи «Польської організації 

військової» в 1930-х рр. й хвиль репресій «Великого терору» 1937–1938 рр.  

Згідно зі звітними даними органів НКВС УРСР, за період від 1 жовтня 

1936 р. до 1 липня 1938 р. заарештовано і засуджено 38 тисяч 283 осіб т. зв. 

«членів українських націоналістичних контрреволюційних організацій» (при 

загальній кількості 253 тисяч 51 особа в Україні)828, з яких репресували 9 тисяч 

412 гетьманських та петлюрівських офіцерів і військових829. 

Українці обох імперських армій ще до революційних подій відчули зміни 

політичного устрою. Офіцери російської армії під час Лютневої революції 

поділились на дві категорії. Одна частина заявила себе демократами, основу 

якої склали некадрові старшини, які підтримали демократичний лад у державі 

та армії. Інша частина кадрового старшинства стала в опозицію до 

впровадження нових порядків в армії, зміни статутних норм, вбачаючи в тому 

пониження їхнього статусу. Розпад імперії викликав різні настрої також серед 

офіцерського корпусу австро-угорської армії. Частина офіцерів сумувала за 

цісарським ладом через австрофільські настрої та сподівання на Австрію у 

Першій світовій війні, а інші раділи від цієї новини і не приховували своїх 

почуттів і національних прагнень. Загалом офіцери-українці позитивно 

сприйняли падіння імперій в Росії та Австро-Угорщини. Вони пов’язували свої 

надії з творенням Української Держави, а відтак і національної армії.  

Бачення «війни за Україну» і її поняття в українських офіцерів армій 

УНР та УГА поступово еволюціонувало від війни за царя/цісаря, за українську 

автономію у складі федеративної Росії/Австрії, до війни з більшовиками, 

поляками, білогвардіяцми за незалежну українську державу. Офіцери були 

свідомі, що їх чекає боротьба за державність, хоча були й випадки відмови 

вступу до українського війська та оголошення нейтралітету. Саме ж поняття 

                                                             
828 ГДА СБУ. Ф. 16. Оп. 31 (1951 р.). Спр. 74. Арк. 143. 
829 Там само. Спр. 105. Арк. 281. 
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«війна за Україну» для офіцерів УГА виступало дещо відміннішим, іншим, ніж 

для офіцерів армії УНР. Протягом 1918–1921 рр. в уяві офіцерів УГА це 

поняття виступало у двох площинах як війна за дві Батьківщини: під час 

польсько-української війни 1918–1919 рр. це була війна за «вужчу» Ба-

тьківщину – Галичину, а після переходу р. Збруч і об’єдання УГА з армією 

УНР розпочалася війна за «ширшу» Батьківщину – Велику Україну, 

Наддніпрянщину. 

Стосунки  між  українськими урядами  та  офіцерами спочатку  прохо-

дили на сприятливому тлі. Українські офіцери вважали своєю владою 

Центральну Раду, або УНРаду ЗУНР, чи Директорію УНР, а тому на початках 

їхніх урядувань підтримували в починаннях, бо сподівалися на творення міцної 

держави та армії. Навіть політичні погляди офіцерів та членів Центральної 

Ради збігалися. Обидві сторони бачили майбутній державний устрій колишньої 

Російської імперії як федеративну демократичну республіку, в якій Україна має 

бути автономною одиницею. Але, наприклад, відмова Центральної Ради від 

регулярного війська, низка поступок Тимчасовому урядові, нерішучість ЦР 

напередодні і в часи війни з більшовиками налаштували проти неї значну 

кількість українського офіцерства.  

Критичне ставлення зростало через різні недалекоглядні і непослідовні 

дії влади вирішувати військові питання, у війнах з більшовиками, 

білогвардійцями чи поляками. До того ж нестача харчів і необхідного 

оснащення впливало не лише на хід воєнних дій, але і на особисте ставлення 

офіцерів до самої війни, до командування та вищого політичного керівництва 

країни. Так, офіцери критикували політичне керівництво за недалекоглядні 

вчинки, влада втрачала підтримку офіцерів на своїх політичних шляхах. Це 

стосується і гетьмана П. Скоропадського, і президента Є. Петрушевича, і 

отамана С. Петлюри. 

Разом з тим революційні впливи на початку Лютневої революції 1917 р. 

та державотворення на українських землях позначилися на здебільшого 

негативному ставленні командирів до рядових вояків. Наприкінці весни 
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стосунки вже загострилися, наростала конфліктна ситуація. Однак згодом, 

внаслідок зміни статутних норм, взаємини покращилися, а в Армії УНР, а 

також і ЗУНР, вони ґрунтувалися на взаємоповазі та дисципліні. 

Невід’ємними аспектами офіцерського повсякдення були матеріальна 

забезпека, побут та дозвілля. У 1917 р. в армії УНР ще були чинними закони і 

розпорядження вищого командування і командування фронтів, зокрема 

Південно-Західного, старої російської імператорської армії щодо постачання 

матеріальної бази та амуніції. Вже в час першої війни з більшовиками і після 

відновлення контролю над українськими землям взимку 1918 р. норми 

забезпечення були видозмінені, зокрема розроблено новий варіант військового 

однострою. У новому війську Української Держави і ЗУНР військові відомства 

цих держав розробили нові розпорядження щодо поранґового забезпечення, 

утримання офіцерів і їх сімей. Вищих офіцерів забезпечували квартирами, які 

ті орендували самі, або їх виділяло командування. Звичним приміщенням для 

життя слугували казарми, які подекуди не відзначались добрим технічним 

станом. 

Протягом польсько-української та українсько-більшовицької воєн була 

відчутною нестача речей, зброї, обмундирування, іншого оснащення, що 

впливало не лише на хід воєнних дій, а й на психологічно-емоційний стан 

українського офіцера. 

Дозвілля було неодмінною складовою повсякденного життя офіцерів 

українських армій поза службою або під час неї. Проведення вільного часу 

було необхідним, щоб відпочити, отримати нові сили для подальшої служби у 

війську. Ще з часів Російської імперії і, згодом, певний час після Лютневої 

революції 1917 р. важливу роль у повсякденному житті офіцерів поза службою 

відігравали офіцерські збори. Вони згуртовували офіцерів конкретної війсь-

кової частини і забезпечували дозвілля їх та їхніх сімей. Періодично 

проводилися вечори, урочисті заходи, бали, відбувалися музичні спектаклі, 

запрошувалися хори, оскільки до революції відвідини громадських місць були 

заборонені. Після революції вже стали можливі візити до театрів, на концерти 
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та інших публічних місць. Офіцерів активно цікавило події в країні та у світі, 

тому вони читали українську й чужоземну періодику, а також при частинах 

функціонували бібліотеки. Під час затишшя на фронтах читання було чи не 

основним видом проведення вільного часу. Українські офіцери також активно 

використовували відпустки.  

Образи українських офіцерів подано в українській та підрадянській 

літературі 1920–1930-х рр. Автори зображали офіцерів залежано від власної, 

політичної позиції, ситуації в СРСР за умов цензури та тиску. Українські 

письменники й поети, зокрема Борис Антоненко-Давидович («Печатка», 

«Смерть»), Юрій Степовий («В херсонських степах»), Федір Дудко («Заме-

тіль»), Юрій Горліс-Горський («Холодний Яр»), Григорій Афнер («За Львів»), 

а також Богдан-Ігор Антонич, Євген Маланюк, Богдан Кравців, Олександр 

Олесь, Юрій Шкрумеляк, Степан Чарнецький українського офіцера зобра-

жували об’єктивніше, хоча в дещо романтизованому та ґлорифікованому 

світлі.  

Натомість радянська література, а саме твори Андрія Головка 

(«Червоний роман», «Артем Гармаш»), Петра Панча («Голубі ешелони», 

«Перемога»), Юрія Смолича («Мир хатам, війна палацам»), Миколи 

Островського («Как закалялась сталь»), Михайла Булгакова («Записки юного 

врача»), Аркадія Гайдара («Р.В.С.», «В дни поражений и побед»), а також 

радянський кінематограф упереджено й тенденційно ставились до висвітлення 

образу українського офіцера. Згідно з радянською пропаґандою український 

офіцер показаний як «розбійник», «зрадник українського народу», «каратель», 

«бандит», його образ повністю очорнений та змарґіналізований. 

Констатуємо, що українські офіцери в період Національної революції 

1917–1921 рр. були особливою соціальною групою. Вони різнилися за 

соціальним походженням, освітою, характером, суспільно-політичними 

орієнтаціями та візіями. Часто офіцерський склад українських армій містив у 

собі різних авантюрників, слабших духом військовиків. Але, попри все, 

український офіцер був каталізатором революційних змін і демократичних 
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перетворень у період 1917–1921 рр. Саме він був носієм національної ідеї і не 

покинув її навіть у найскладніший момент війни з ворогом. Це творить тяглість 

місії та завдання українського офіцера, боротьби за державу і народ із 

минувшини до сьогодення.  
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

І. ДЖЕРЕЛА 

 

1.1. Неопубліковані джерела 

 

Архів Управління СБУ в Рівненській області 

Справа  5408. Дело по обвинению Щербанюка Григория Федотовича, 72 арк.  

 

Галузевий державний архів Служби безпеки України 

Фонд 6. Фонд кримінальних справ на осіб, знятих з оперативного обліку в 

МВС України. (1919–2006) 

Опис 1 

Справа 67093.  

1.  Том 1-в.  Учетные материалы по делу «Весна», 9 арк. 

2. Том 10. Докладные записки и другие материалы по делу Военно-офицерской 

контр-революционной организации, 55 арк. 

3.  Том 22. Следственные материалы на Бежанова С. Г., 200 арк. 

Фонд 16. Секретаріат  ДПУ УСРР-КДБ УРСР. (1930-1991) 

Опис 1 

4.  Справа 5. Інформаційні повідомлення ДПУ УСРР на адресу ЦК ВКП(б) про 

антипартійні прояви на транспорті, пожвавлення діяльності польських і 

петлюрівських розвідорганів, ліквідацію контрреволюційних угрупувань на 

селі, 77 арк. 

5. Справа 6. Доповідні записки, обвинувачувальні висновки, меморандуми 

ДПУ УСРР про викриття на Україні УВО, ПОВ,УСДРП, «організації німців-

фашистів» та інших антирадянських організацій, 334 арк. 

6. Справа 12. Довідки ДПУ УСРР про політичний і кримінальний терор в 

УСРР, діяльність УВО та німецьких контрреволюційних організацій, 

протоколи допитів і обвинувачувальні висновки у справі членів РЗВС 

Є. Дмитрієва та А. Богдановича, 63 арк. 
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7.  Справа 88. Документи УДБ НКВС УРСР, УНКВС по Київській, Харківській, 

Вінницькій областях до НКВС УРСР на адресу НКВС СРСР та ЦК КП(б)У про 

надзвичайні випадки на підприємствах, результати оперативно-слідчої роботи 

по ліквідації «Української націоналістично-фашистської організації», ОУН, 

«Юнак», «Національного союзу німців в Україні», 257 арк. 

8.  Справа 102. Документи обласних УНКВС УРСР до НКВС УРСР на адресу 

НКВС СРСР і ЦК КП(б)У про оперативно-слідчу роботу по лініях чистки 

радянського партійного активу та «Українського націоналістичного підпілля» 

на території Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької областей, 345 арк. 

9. Справа 103. Доповідна записка УНКВС по Київській області на адресу 

НКВС УРСР про результати оперативно-слідчої роботи по «Польській 

операції», 98 арк. 

10.  Справа 140. Документи НКВС УРСР на адресу НКВС СРСР і ЦК КП(б)У 

щодо результатів оперативно-слідчої роботи по розробці «Української 

націоналістичної» та «Право-троцькістсткої» організацій, 537 арк. 

11. Справа 186. Документи УДБ НКВС УРСР, УНКВС по Полтавській, 

Одеській, Дніпропетровській, Вінницькій областях до НКВС УРСР на адресу 

НКВС СРСР та ЦК КП(б)У щодо викриття та ліквідації антирадянських 

націоналістичних організацій («Боротьбисти», «Петлюрівці», ОУН тощо), 

456 арк.  

12.  Справа 194. Документи УНКВС по Донецькій, Дніпропетровській областях 

до НКВС УРСР на адресу НКВС СРСР по «Польській» та «Чеській» операціях, 

199 арк. 

13. Справа 223. Докладные записки и сообщения о вскрытии подполья 

махновцев и петлюровцев 1938 г., 188 арк. 

14. Справа 232. Докладные записки и сообщения о ликвидации 

националистических и военноповстанческих к-р организаций на Украине 1938 

г., 278 арк. 
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Опис 31 (1951 р.) 

15. Справа 74. Сводные данные об арестованных и осужденных органами 

НКВД УССР за период с 1 октября 1936 г. по 1 июля 1938 г., 191 арк. 

16.  Справа 105. Сводные данные об арестованных органами НКВД УССР с 

01.01. по 01.08.1938 г., 281 арк. 

 

Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки України 

Фонд 1.  

Спр. 12617 

17. Том 1. Справа оперативного листування. УНР 1930 рік, 460 арк.  

18. Том 2. Справа оперативного листування. УНР 1929 рік, 304 арк. 

19. Том 8. УНР 1931 рік. Українська еміграція, 440 арк. 

 

Державний архів Львівської області 

Фонд 905. Нарядъ управленія начальника Бродскаго уѣзда. Секретная 

часть. 

Опис 1 

20. Справа 206. Съ разными циркулярными рапоряженіями руководящаго 

характера и обязательными постановлениями по Бродскому уѣзду на 

1917 годъ, 157 арк.  

21. Справа 207. Циркуляры и рапоряженія къ свѣденію и руководству по 

секретной части Тернопольского губернатора, командующаго ХІ армией и др.: 

о дезертирстве солдат из армии, о борьбе со шпионажем, о поддержании 

дисциплины в армии, ввиду вспыхнувшей революции в России, о снятии в 

учреждениях портретов царя и по др. вопросам. 

Фонд 257. Спілка по вивченню історії оборони Львова і південно-східних 

воєводств у 1918-1919 рр., м. Львів і Львівське воєводство. 

Опис 1 

22.  Справа 29. Копії наказів командування 1-го українського полку імені князя 

Лева у Львові, 18 арк. 
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Опис 2 

23.  Справа 1476. Книга наказів 37й сотні військ УНР, 198 арк. 

 

Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника, Відділ 

рукописів 

Фонд. 1 Бібліотека НТШ у Львові. 

Опис 2 

24. Справа 122. Петрів Всеволод, генерал-хорунжий Генштабу, дійсний слен 

УВПТ, історик. «До історії формування війська на Україні під час революції» – 

розвідка, 1925 р., Прага. Машинопис, 28 арк. 

Фонд 48. Заклинські. 

Опис 2 

25. Справа 147. Опока Микола, хорунжий УСС. Листи до Заклинського 

Ростислава Романовича, 1916-1919, 13 арк. 

26. Справа 197. Заклинський Р. Р. Спогади. Ч. ІІ. Українська Народна 

Республіка. Українська Галицька Армія, 150 арк. 

 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України 

Фонд. 811. Український військовий генеральний комітет при Українській 

Центральній Раді, м. Київ. 

Опис 1 

27.  Справа 7. Начальник канцелярии Украинского войскового генерального 

комитета. Рапорты, телеграммы и переписка с Украинской войсковой радой, 

членами Генерального комитета и др. о поддержании Центральной Рады, 

национализации полков, о получении видов довольствия казаками и др., 

163 арк. 
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Фонд 1075. Військове міністерство Украінської Народньої Республіки, м. 

Київ. 

Опис 1 

28.  Справа 34. Відомості на потребу в грошах та продуктах для Галицької 

армії, 7 арк. 

Фонд 1076. Генеральне секретарство по військових справах Української 

Центральної Ради, м. Київ. 

Опис 1 

29.  Справа 9. Закони, законопроекти та накази Української Центральної Ради 

та її військового секретарства, арк. 5. 

Фонд 1077. Головне управлiння Генерального штабу Української 

Держави, м. Київ. 

Опис 1 

30.  Справа 17. Листування про задоволення осіб штабу помешканнями, 

арк. 12. 

Фонд 2188. Начальна команда Галицько-Української армiї, м. Вiнниця, 

Подiльської губернії. 

Опис 1 

31. Справа 9. Оперативні зведення військових груп про хід воєнних дій, 

бойовий, продовольчий стан військ і забезпечення їх зброєю, скупчення 

румунських військ на Галицько-Буковинському кордоні, списки українських 

січових стрільців, 228 арк. 

Фонд 4071. 1-ий Київський український вартовий полк (вiйськ 

Центральної Ради), м. Київ.  

Опис 1 

32. Справа 4. Звіти, атестати, вимогові відомості на виплату утримання 

особовому складу 1-го Київського українського вартового полку, 169 арк. 
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Фонд 4097. Кіш Українських січових стрільців.  

Опис 1 

33.  Справа 1. Книга наказів Команди коша Українських січових стрільців, 

56 арк. 

Фонд 4104. Штаб І-го Українського козацького корпусу військ УНР. м. 

Біла Церква Київської губернії).  

Опис 1 

34.  Справа 1. Протокол засідання корпусної Ради 1-го Українського козачого 

корпусу; телеграми про вибори до Українських установчих зборів, виборчі 

комісії, арк. 3. 

Опис 2 

35.  Справа 9. Оперативні телеграми про пересування українських частин, стан 

українізації в частинах, постачання тощо, 361 арк.  

Фонд 4585. Військові частини Армії Центральної Ради (об’єднаний фонд).  

Опис 1 

36. Справа 2. Постанови зборів дивізійної ради 105-ої піхотної дивізії армії 

Центральної Ради, про участь солдатів у виборах до Установчих зборів, вибори 

представників на фронтовий з'їзд, охорону м. Броди, 103 арк. 

 

Центральний державний архів громадських об’єднань України.   

Фонд 57. Колекція документів з історії Комуністичної партії України. 

1870–1965 рр. 

Опис 2 

37.  Справа 112. Копии телеграмм, сводок, докладов коммисаров действующих 

армий, Секретариата войсковых дел У.Н.Р. о положении на Юго-Западном и 

Румынском фронтах, большевизации войск, усилении агитации за прекращение 

войны и по другим вопросам, 27 арк. 

38. Справа 114. Фотокопии отчета, сводок коммисаров действующей армии 

Временного Правительства о положении на на Юго-Западном, Румынском и 

других фронтах, большевизации войск, усилении агитации за прекращение 
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войны и заключении мира, о дезертирстве из армии и по другим вопросам, 34 

арк. 

Фонд 263. Колекція позасудових справ реабілітованих.  

Опис 1 

Спр. 66498 

39.  Т. 1. Габсбург-Лотринген Вильгельм, 246 арк. 

 

Центральний державний історичний архів України, м. Київ 

Фонд 1599. Помощник начальника Волынского ГЖУ о Житомирском, 

Овручском и Староконстантиновском уездах. 

Опис 1 

40. Справа 278. Переписка с Волынским ГЖУ, унтер-офицерами 

дополнительного штата и др. лицами о розыске дезертиров и лиц, 

уклоняющихся от воинской повинности, 86 арк. 

 

Центральний державний історичний архів України у Львові 

Фонд 309. Наукове товариство імені Т.Г. Шевченка, м. Львів.   

Опис 1 

41.  Справа 1131. Спогади хорунжого УГА Бурчака Т., 98 арк. 

Фонд 316. Видавничий кооператив «Червона Калина.  

Опис 1 

42.   Справа 19. Робота Крохмалюка Юрія «Дисципліна». Рукопис, 75 арк. 

43.   Справа 22. Стаття Монкевича Б. «Організація регулярної армії Української 

держави 1918 р.», 108 арк. 

Фонд 326. Видавництво «Наш Лемко». 

Опис 1 

44.   Справа 19. Спогади Січового Стрільця О.К. про перебування в Росії та про 

вступ в УСС у 1918 р., записані Реваком Михайлом, 3 арк. 

Фонд 352. Збірна станиця Українських січових стрільців, м. Відень.  

Опис 1 
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45.  Справа 44. Матеріали про грошово-речові постачання січових стрільців 

(листування, списки, квитанції та ін.), 115 арк. 

Фонд 353. Легіон Українських січових стрільців.  

Опис 1  

46. Справа 7. Матеріали до історії Легіону Українських січових стрільців 

(реферати, листи та ін.), 132 арк. 

47. Справа 101. Книга обліку видачі січовим стрільцям обмундирування, 

74 арк. 

48.  Справа 232. Військові книжки солдат російської армії на букви «Н-Я», 

55 арк. 

Фонд  581. Колекція документів про діяльність урядів та армій УНР та 

ЗУНР  

Опис 1 

49.  Справа 4. Звіт про роботу українського військового з’їзду в Києві, 2 арк. 

50.  Справа 31. Закони, постанови і накази Ради народних міністрів та Головної 

управи війська УНР про пересування військ, асигнування грошей та реквізицію 

земельної та ін. власності на потреби армії, надання допомоги 

військовослужбовцям та ін., 62 арк. 

51.   Справа 43. Інструкції для учбово-війькових закладів УНР, 40 арк. 

52. Справа 48. Анкети та реєстраційні картки, службові реєстри та 

автобіографії деяких військовослужбовців армії УНР, 14 арк. 

53.   Справа 76. Фінансові звіти, відомості, рахунки, квитанції та ін. документи 

про видачу платні та продуктів харчування з інтендатури дивізії, 310 арк. 

54.   Справа 78. Фінансові звіти, відомості, рахунки, квитанції та ін. документи 

про отримання грошей з армійської каси дивізії, 271 арк. 

55.   Справа 79. Фінансові звіти, відомості, рахунки, квитанції та ін. документи 

про розподіл продуктів харчування і фуражу між підрозділами, 33 арк. 

56. Справа 81. Фінансові звіти, відомості, рахунки та ін. документи про 

розподіл продуктів харчування і фуражу в стрілецькій бригаді ім. Івана Сірка, 

436 арк. 
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57.   Справа 146. Накази та оперативні звіти Начальної інтендатури Галицької 

армії при КЕА та окружних командувань в Коломиї, Самборі та Чорткові, 

143 арк. 

58.   Справа 149. Судова справа по обвинуваченню генерала Галицької армії 

Мирона Тарнавського, полковника Альфреда Шаманека та отамана Омеляна 

Лисняка в невиконанні наказу штабу головного отамана, 86 арк. 

Фонд 748. Управляющий передвижениями руських войск Галицийского 

района. 

Опис 1 

59.  Справа 3. Телеграмма начальника отделения по заведыванию службой 

чинов по передвижению войск, охраны и военно-рабочих частей об 

измениениях в воинском уставе в связи с приходом в власти Временного 

Правительства. 

Фонд 749. Начальна Інтендантура Галицької армії.  

Опис 1 

60. Справа 10. Фінансові та продовольчі звіти підрозділів ІІ Галицького 

корпусу, 189 арк. 

61. Справа 42. Донесення збірної станиці для старшин придніпрянських і 

галицьких військ про діяльність та фінансові й продовольчі звіти підстаршин і 

стрільців, 212 арк. 

Фонд 760. Степура Григорій Калістратович, адвокат. 

Опис 1 

62.  Справа 4. Універсали, декларації, резолюції з’їздів та ін. документи про 

автономію України; єднання українського селянства, робітництва та 

інтелігенції і організацію українських легіонів, 28 арк. 

 

Biblioteka Narodowa w Warszawie 

Zakład Zbiorów Mikrofilmowych (Archiwum Towarzystwa Naukowego im. 

Szewczenki) 

63.  MF nr. 87501. Dzienniki i wspomnienia dotyczące lat 1917–1920, 420 k.  
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64.  MF nr. 87502. Wspomnienie jednеgo z adiutantów Głównego Dowództwa UGA 

z wydarzeń roku 1919, 306 k.  

65.  MF nr. 69010. Dzienniki, pamiętniki. 1918–1920, 660 k. 

66. MF nr. 79910. Archiwum Jewgena Archipienki. T. II. Materiały dotyczące 

działalności urzędowej. Rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej, 1070 k. 

67.  MF nr. 87258. Przejęte dokumenty wojsk rosyjskich. 1914–1918, 263 k. 

68. MF nr. 87263. Wydarzenia listopada 1918 r. we Lwowie, Przemyślu i 

Lubaczowie, 390 k. 

69.  MF nr. 87287. Materiały Ministerstwa Spraw Zagranicznych URL. 1917–1922, 

345 k. 

70. MF nr. 87300. Naczelne Dowództwo Armii Galicyjskiej. Szematy organizacyjne, 

wykazy stanu, rozkazy, dziennik wydarzeń frontowych. 1916–1920, 790 k. 

 

Centralny Archiwum Wojskowy Wojskowego Biura Historycznego im. Gen. 

Broni Kazimierza Sosnkowskiego 

I. 303. 4. Oddział II Sztabu Generalnego WP. 

71.   2476. Komunikaty informacyjne; Raporty w sprawie internowanych Ukraińców 

i likwidacji obozu dla internowanych; rozkaz do atamanów zagranicznych stacji 

siczowych; informacje dot. Nastrojów wśród Ukraińców, działalności Związku 

Wałki o Niepodległą Ukrainę oraz Związku Ukraińców w Kaliszu i inwalidów z 

armii atamana Petlury, 717 s. 

72.   5404. Materiały dotyczące emigracji ukraińskiej w Czechosłowacji. 

73.  5423. Informacje na temat działalności organizacji ukraińskich na emigracji 

(głównie OUN-u).  

74.  5508. Komunikaty MSW o emigracji ukraińskiej w Agrentynie, Francji, 

Jugosławii, Czechosłowacji, Niemczech, Bułgarii, Włoczech, Rumunii oraz w USA i 

Kanadzie, 276 s. 

75.  5640. Materiały placówki wywiadowczej „Milton” w Paryżu (tłumaczenia 

rezolucji LN, meldunki, sprawozdania z działalności Towarzystwa b. Żołnierzy 

Armii URL we Francji, korespondencja). 
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76.   5662. Opracowanie na temat URL i ruchu hetmana P. Skoropadskiego. 

77.   5762. Oficerowie kontraktowi w wojsku Rzeczypospolitej Polskiej, 16 s. 

І. 380.2. Ministerstwo Spraw Wojskowych. 

78.  354. Informacje o życiu i działalności politycznej emigracji rosyjskiej i 

ukraińskiej w Bułgarii, 154 s. 

79.   355. Korespondencja z emigracją ukraińską na Bałkanach – działalność różnych 

ośrodków emigracyjnych w Bułgarii i Jugosławii, życie polityczne i spoleczne, 

sprawozdania finansowe, 820 s. 

80.   356. Korespondencja z emigracją ukraińską w Belgii – protokoły z posiedzenia   

Związku b. Ukraińskich Oficwerów, statut, wycinki z prasy, 65 s. 

81. 367. Raport przedstawiciela ministra spraw wojskowych w Rumunii, 

sprawozdania z życia emigracji, zostawienia finansowe Towarzystwa żołnierzy b. 

Armii Ukraińskiej w Rumunii. 

82.  368. Korespondencja z emigracją ukraińską w Turcji.   

I. 380. 8. Armia czynna – Sztab 

83.  79. Materiały w sprawie ukrainizacji oddziałów armii rosyjskiej, 210 s. 

 

Hoover Institution Archives  

84.  Box 38. Folder 1. Vrangel Collection 1916–1929, 222 s. 

 

Národní archiv v Praze 

Fond 922. Ukrajinské museum, Praha 

Karton 3 

85.  inv.č. 33. Stav dopravy a velení železničního vojska na Ukrajině. 

Karton 4 

86.  inv.č. 57. Josefov – kronika ukrajinského zajateckého tábora. 

Karton 7 

87.  inv.č. 160. Vojenské legitimace důstojníka Petljurovy armády. 
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1.2. Опубліковані джерела, матеріали, спогади 

88. Авраменко Н. Спомини запорожця. Київ: Темпора, 2007. 455 c. 

89. Антоненко-Давидович Б. На шляхах і роздоріжжях: спогади, невідомі 

твори. Київ: «Смолоскип», 1999. 287 с. 

90. Базанов С. Антивоенные выступления на русском фронте в 1917 г. 

глазами современников (воспоминания, документы, комментарии). Москва, 

2010. 364 с. 

91. Битинський М. Навколо Базару. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1971. 

№ 1. С. 11. 

92. Боберський І. Щоденник, 1918–1919 рр. / Упоряд. Ю.А. Мицик. К.: 

Вид.дім «КМ Академія», 2003. 260 c. 

93. Визвольні змагання очима контррозвідника. (Документальна 

спадщина Миколи Чеботарева): Науково-документальне видання / Вст. Стаття: 

В.Сідак. Київ: Темпора, 2003. 288 с. 

94. Вислоцький І. Спомини розвідчого старшини з першої світової війни. 

Львів: Галицька Видавнича Спілка, 2005. 228 с. 

95. Вишнівський О. Трагедія 3-ої дивізії армії УНР. Мюнхен; Дітройт, 

1963. 19 c. 

96. Военно-статистическій ежегодникъ арміи за 1912 годъ. С.-Петербургъ: 

Военная Типографія Императрицы Екатерины Великой, 1914. С. 236–237. 

97. Гайдучок Степан: Воєнні спомини / Уклад. і авт. передм. О. Вацеба, 

Б.Якимович; Ред. кол.: Б. Якимович (голова) та ін. Львів: Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 2002. 60 с. 

98. Ґалан В. Перехід Збруча. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1969. № 1. С. 

23. 

99. Ґалаґан М. З моїх споминів (1880-ті–1920р.): Документально-художнє 

видання / Передмова: Т. Осташко, В. Соловйова. Київ: Темпора, 2005. 656 с. 

100. Голуб А. Збройна визвольна боротьба на Херсонщині в запіллю 

ворога (1917–1919 роки). За Державність. Матеріали до історії війська 

українського. Торонто, 1964. Збірник 10. С. 176. 
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101. Ґольдельман С. Листи жидівського соціял-демократа про Україну. 

Матеріяли до історії українсько-жидівських відносин за час революції. Відень: 

«Гаймон», 1921. 81 c. 

102. Девоссер М. На службі народу. Вісті Комбатанта. Ню Йорк, 1973. 

№ 4. С. 62. 

103. Деникин А. Старая армия. Офицеры / Предисл. А. С. Кручинина. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1. Вибірка на генеральну старшину армії УНР.  

1.  

1. Прізвище:     Агапієв                                        2. Ім’я: Всеволод 

3. Військове звання: генерал-хорунжий Армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 20.04.1877-22.02.1948 

5. Місце народження: Владикавказ, Російська імперія 

6. Національність: росіянин 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян  Орловської губернії 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         закладу Період 

Початкова Михайлівський Воронізький кадетський корпус 1894 

Середня Павлівське військове училище 1896 

Вища Миколаївська академія Генерального штабу 1902 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 Дата, червоні/білі війська, заняття 

Перейшов до ворога с 7 січня 1919 р. в Збройних силах Півдня Росії, 

воєнний агент в Константинополі. В еміграції у 

Франції, Париж, Ніцца. Помер 22.02.1948 р. в 

Ніцці. 

 

11. Сімейний стан:  -  

 

 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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2. 

1. Прізвище:  Алмазов                                                 2. Ім’я: Олекса 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 06.01.1885-13.12.1936 

5. Місце народження: Херсон, Російська імперія 

6. Національність: українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з родини чиновника  

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Тифліське реальне училище - 

Середня Олексіївське піхотне юнкерське 

училище 

1907 

Вища -  

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 Громадсько-політична,військова 

діяльність 

Еміграція В таборах для інтернованих 

українських вояків, з 1926 – в 

Чехословаччині, Подєбради. Польща, 

Луцьк, голова філії Українського 

Центрального Комітету 

 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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3. 

1. Прізвище:    Архипович                                          2. Ім’я:  Микола 

3. Військове звання:  генеральний хорунжий армії УД 

4. Дата народження-смерті: 6.12.1869-? 

5. Місце народження: Радомишль, Київська губернія, Російська імперія 

6. Національність: українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з родини священика 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Володимирський Київський 

кадетський корпус 

- 

Середня Київське піхотне юнкерське 

училище 

1892 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1898 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Дата, червоні/білі війська,заняття 

Перейшов до ворога З вересня 1919 р. в Збройних силах Півдня Росії. 

Загинув, або залишився на території Криму, 

зайнятій червоними. 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; Молодико 

В. Таємниця смерті Миколи Архиповича. URL: https://town-and-

people.livejournal.com/27058.html 
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4. 

1. Прізвище:  Астаф’єв (Остапура- Степовий)            2. Ім’я: Олексій 

3. Військове звання:  генеральний хорунжий армії УД 

4. Дата народження-смерті: 13.08.1867-1923 

5. Місце народження:  -  

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян Харківської губернії 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова 2-й Московський кадетський 

корпус 

- 

Середня Михайлівське артилерійське 

училище 

1886 

Вища Миколаївська інженерна 

академія 

1892 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 Дата, місце 

Загинув у роки революції В 1920-тих рр. очолював повстанські 

загони на Харківщині та загинув у бою з 

червоними 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с 
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5. 

1. Прізвище:    Базилевський                       2. Ім’я: Павло 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 09.09.1896- 1981 

5. Місце народження:  ст. Затишшя, Тираспольський повіт, Херсонська 

губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян Полтавської губернії 

9. Освіта: військова прискорена 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Чугуївське піхотне юнкерське 

училище 

1916 

Вища -  

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1923 в Польщі, Тарнув, 1939 р. у у таборі 

військовополонених, в Сибіру, 1942 р. у Польській 

армії генерала В. Андерса, у 1950–1976 роках 

очолював Союз українських ветеранів у Великій 

Британії 

 

11. Сімейний стан:  - 

Джерело: Тинченко Я., Науменко К. Є. Базилевський Павло // Енциклопедія 

сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, 

Координац. бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — Редкол. І. 

М. Дзюба (співголова) , А. І. Жуковський (співголова) (та ін.). — К. : [б. в.], 

2003. — Т. 2 : Б — Біо. — 872 с. 
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6. 

1. Прізвище:    Базильський                       2. Ім’я: Гаврило 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 25.03.1880- 17.10.1937 

5. Місце народження:  с. Соколівка, Уманський повіт, Київська губернія, 

Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з селян Київської губернії 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Золочівська 

гімназіїя(Харківська губернія). 

- 

Середня Чугуївське піхотне юнкерське 

училище 

1902-1905 

Вища -  

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція в Польщі, Каліш. 1925 року став 

співорганізатором Українського військово-

історичного товариства в Каліші 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с 
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7. 

1. Прізвище:    Барбович                       2. Ім’я: Іван 

3. Військове звання:  генеральний хорунжий армії УД 

4. Дата народження-смерті: 27.01.1874- 21.03.1947 

5. Місце народження:  Полтавська губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з родини офіцера, дворянина Полтавської губернії 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Полтавська гімназія - 

Середня Єлисаветградське кавалерійське 

училище 

1896 

Вища -  

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Дата, червоні/білі війська,заняття 

Перейшов до ворога З 1919 р. в Збройних силах Півдня Росії. 

Югославія, Белград. З жовтня 1944 р. в 

Німеччині. Помер 21.03. 1947р.  в Мюнхені 

 

11. Сімейний стан:  Дружина - Марія Дмитрівна Барбович, син Мстислав 

Барбович, в еміграції в Югославії. Помер 14.12.1995 р. в Сан Карлосі 

(Бразилія); Людмила Барбович. 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; С.В. 

Волков. База данных «Участники Белого движения в России»/ 
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8. 

1. Прізвище:    Башинський                       2. Ім’я: Еспер 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 17.12.1878- після1937 

5. Місце народження:  с. Ключевське, Камчатськоа область, Російська 

імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян Харківської губернії 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Петровський Полтавський 

кадетський корпус 

- 

Середня Михайлівське артилерійське 

училище 

1897 

Вища -  

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1923 р. у Каліші ,Польща, згодом у Парижі. 

Похований на цвинтарі містечка Одюн-ле-Тіш в 

Лотарингії (Франція). 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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9. 

1. Прізвище:    Білим-Колосовський                       2. Ім’я: Семен 

3. Військове звання:  генеральний хорунжий армії УД 

4. Дата народження-смерті: 21.02.1857- ? 

5. Місце народження:  Полтавська, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з родини колезького асесора 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова приватний  навчальний заклад - 

Середня Одеське пехотне юнкерське 

училище 

1893-1896 

Вища -  

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Професія, ким і коли репресований  

Залишився в УРСР, репресований З 1920 р. в Одесі, різноробочий, 

репресований 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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10. 

2. Прізвище:    Березовський                       2. Ім’я: Олександр 

3. Військове звання:  генеральний значковий армії УД 

4. Дата народження-смерті: 01.12.1867- 15.10.1940 

5. Місце народження:  Чернігівська губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з родини службовця Дворянських зборів 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Петровський Полтавський 

кадетський корпус 

1886 

Середня Михайлівське артилерійське 

училище 

1889 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1896 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Дата, червоні/білі війська,заняття 

Перейшов до ворога З 1918 р. в Збройних силах Півдня Росії. В 1920 

р. в Константинополі. З 1921 р. в Німеччині, 

Берлін, керівник військово-спортивного відділу 

Союзу українських хліборобів. 

 

11. Сімейний стан:  одружений. 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; С.В. 

Волков. База данных «Участники Белого движения в России» 
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11. 

1. Прізвище:    Білевич                       2. Ім’я: Йосип 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 09.10.1866- 16.10.1942 

5. Місце народження:  с. Дмитрово, Полоцький повіт, Вітебська губернія, 

Російська імперія 

6. Національність:  білорус 

7. Віросповідання: римо-католик  

8. Соціальне походження: з дворян  

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова 1-й Московський кадетський 

корпус 

1885 

Середня 3-тє Олександрівське військове 

училище 

1887 

Вища -  

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція Польща, Краків 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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12. 

1. Прізвище:    Білецький                       2. Ім’я: Євген 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 08.12.1870- після 1945 

5. Місце народження:  м. Райгородок, Старобільський повіт,Харківська 

губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я   

8. Соціальне походження: з дворян  

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Єлисаветградське кавалерійське 

училище 

1894 

Вища -  

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція Польща, Рівненщина. У 1945 р. був схоплений у 

Польщі радянськими військами 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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13. 

1. Прізвище:    Бікупський                       2. Ім’я: Василь 

3. Військове звання:  генеральний хорунжий армії УД 

4. Дата народження-смерті: 27.06.1878- 18.06.1945 

5. Місце народження:  Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян  Харківської губернії 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова 2-й кадетський корпус - 

Середня Михайлівське кавалерійське 

училище 

1897 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

- 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Дата, червоні/білі війська,заняття 

Перейшов до ворога З 1918 р. в Добровольчій армії. З 1919 р. в 

Німеччині, Мюнхен. Лідер білого руху, 

зустрічався з А.Гітлером, переховував на своїй 

квартирі після невдачі "Пивного путчу", з 1936 р. 

начальник управління у справах російської 

еміграції. 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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14. 

1. Прізвище:    Бурківський                       2. Ім’я: Олександр 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 19.02.1874- 31.08.1921 

5. Місце народження:  м. Рівне, Волинська губернія, Російська імперія 

6. Національність:  - 

7. Віросповідання: лютеранство 

8. Соціальне походження: з дворян Гродненської губернії 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Чугуївське піхотне юнкерське 

училище 

1894 

Вища -  

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З грудня 1920 у таборах інтернованих у Польщі. 

Похований у Варшаві.  

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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15. 

1. Прізвище:  Васильченко            2. Ім’я: Гнат 

3. Військове звання:  генеральний хорунжий армії УД 

4. Дата народження-смерті: 30.01.1872-1920 

5. Місце народження:  Ізюм, Харківська губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з козаків Ізюмського полку 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Олексіївське військове училище 1895 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1906 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 Дата, місце 

Загинув у роки революції 1920 р., загинув у бою з більшовиками в 

районі Одеси. 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; 

Буравченков А. О. Васильченко Гнат Михайлович // Енциклопедія історії 

України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії 

України НАН України. — К. : Наук. думка, 2003. — Т. 1 : А — В. — С. 447. 
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16. 

1. Прізвище:  Васильченко            2. Ім’я: Гнат 

3. Військове звання:  генеральний значковий армії УД 

4. Дата народження-смерті: 26.06.1859-15.10.1918 

5. Місце народження:  Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з селян 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Чугуївське піхотне юнкерське 

училище 

1881 

Вища - - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 Дата, місце 

Загинув у роки революції 15.10.1918, від хвороби в Києві 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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17. 

1. Прізвище:    Галкін                       2. Ім’я: Володимир 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 18.07.1880- після 1931 

5. Місце народження:  Санкт-Петербург, Російська імперія 

6. Національність:  росіянин 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з родини чиновника 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова 2-а Петербурзька гімназія - 

Середня Олексіївське військове училище 1904 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу. 

1912 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Професія, ким і коли репресований  

Залишився в УРСР, репресований Польща, приїхав в 

УРСР,арештований ВЧК, 1922-1924 в 

РСЧА, викладач, 31.12.1930 р. арешт 

у справі «Весна», 10.05.1931 р. 

засуджений на 5 р.  

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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18.  

1. Прізвище:    Галкін                       2. Ім’я: Олексій 

3. Військове звання:  генерал-полковник армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 21.09.1866- 03.03.1942(?) 

5. Місце народження:  Київ, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Володимирський Київський 

кадетський корпус 

1885 

Середня 2-е військове Костянтинівське 

училище 

1887 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу. 

1893 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Професія, ким і коли репресований  

Залишився в УРСР, репресований Жив в Тарнові, Польща, у 1939 р. 

був арештований органами НКВС 

СРСР, сидів у львівській в'язниці. 

Або помер при допиті у в'язниці 

"Бригідки", або у червні 1941 р. 

вивезений на схід, помер на засланні 

в Астрахані. 

 

11. Сімейний стан:  - 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; С.В. Волков. 

База данных «Участники Белого движения в России» 
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19.  

1. Прізвище:    Гамченко                       2. Ім’я: Євген 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 27.07.1877- 24.06.1931 

5. Місце народження:  Житомир, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Житомирська класична гімназія - 

Середня Костянтинівське військове 

училище 

1897 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу. 

1907 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Професія, ким і коли репресований  

Залишився в УРСР, репресований З 1920 у Чехословаччині, Німеччині, 

1923 р. повернувся в УРСР, 

викладач, 12.01.1931 арешт у справі 

«Весна»,  24.05.1931 р. розстріляний 

у Києві. 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; ГДА СБУ. 

– Ф.6. – Спр.67093. – Т.3099. 
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20.  

1. Прізвище:  Васильченко            2. Ім’я: Гнат 

3. Військове звання:  генерал-майор військ  Центральної Ради 

4. Дата народження-смерті: 21.03.1873-27.01.1918 

5. Місце народження:  с. Багринівці, Подільська губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з селян Вінницького повіту 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Вінницьке реальне училище - 

Середня Одеське піхотне юнкерське 

училище 

1895 

Вища - - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 Дата, місце 

Загинув у роки революції 27.01.1918 р. розстріляний більшовиками в 

Києві 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

 

Джерело: Тинченко Я. 
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21.  

1. Прізвище:    Генбачів                       2. Ім’я: Володимир 

3. Військове звання:  генеральний хорунжий армії УД 

4. Дата народження-смерті: 10.07.1872- після 1926 

5. Місце народження:  Полтава, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян  Полтавської губернії 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Петровський Полтавський 

кадетський корпус 

1890 

Середня Олександрівське військове 

училище 

1892 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1903 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Дата, червоні/білі війська,заняття 

Перейшов до ворога З осені 1919 р. в Збройних силах Півдня Росії. В 

еміграції. Після 1922 р. повернувся в СРСР. 

Помер після 1926р.  в Зінов’євську  

 

11. Сімейний стан:  одружений. Дружина Варвара Іванівна Генбачіва (по 1 

шлюбу Гурська; нар. 15 липня 1870 р.), діти  Ірина Генбачіва , нар. 18 

жовтня 1901 р., Сергій Генбачів, нар. 18 вересня 1903 р., Олена Генбачіва, 

нар. 6 липня 1912 р. 

Джерело: Тинченко Я.; С.В. Волков. База данных «Участники Белого 

движения в России» 
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22.  

1. Прізвище:    Головін                       2. Ім’я: Микола 

3. Військове звання:  генеральний значковий армії УД 

4. Дата народження-смерті: 22.02.1875- 10.01.1944 

5. Місце народження:  Москва, Російська імперія 

6. Національність:  росіянин 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян  Московської губернії 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Пажеський кадетський корпус 1893 

Середня - - 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1900 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Дата, червоні/білі війська,заняття 

Перейшов до ворога З 1919 р. в армії Колчака, П.Врангеля. З 1920 р. 

еміграції у Франції, керівник РОВС в Парижі, 

засуджений французькими комуністами до 

смертної кари за співпрацю з німцями, помер від 

серцевого нападу.  

 

11. Сімейний стан:  одружений. Дружина Олександра Миколаївна Головіна 

(Сороко, 5 грудня 1875 — 21 серпня 1943, Париж), син Михайло Головін 

(1903–1965 в Лондоні) 

 

   Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; С.В. 

Волков. База данных «Участники Белого движения в России» 
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23. 

1. Прізвище:    Греків                       2. Ім’я: Олександр 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 21.11.1875- 02.12.1959 

5. Місце народження:  с. Сопич, Глухівський повіт, Чернігівська губернія, 

Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я 

8. Соціальне походження: з дворян Чернігівської губернії 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Московське військове училище 1899 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1905 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція У 1920-40-х рр. на еміграції у Відні.  21 вересня 

1948 р. викрадений і заарештований СМЕРШ. 6 

липня 1949 р. засуджений на 25 р. покарання у 

ВТТ. Звільнений, і 23 грудня 1956 р. повернувся 

до Австрії, де в 1959 р. помер. Похований на 

цвинтарі у Санкт-Андре-Вердерн. 

 

11. Сімейний стан:  одружений. Дружина Наталія Іванівна Грекова (Кабат; 

пом. 1958 р.), донька  Єлизавета Грекова.  

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; С.В. 

Волков. База данных «Участники Белого движения в России» 
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24.  

1. Прізвище:    Гудима                       2. Ім’я: Віталій 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 03.02.1861- 19.02.1929 

5. Місце народження:  Полтава, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я 

8. Соціальне походження: з дворян Полтавської губернії 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова 4-та Московська військова 

прогімназія 

1879 

Середня Чугуївське піхотне юнкерське 

училище 

1880 

Вища - - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1923 р. на еміграції в Каліші, Польща. 

 

11. Сімейний стан:  -  

 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; С.В. 

Волков. База данных «Участники Белого движения в России» 
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25. 

1. Прізвище:    Гулий-Гуленко                       2. Ім’я: Андрій 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 10.1886- після 1927 

5. Місце народження:  Новоархангельськ, Єлисаветградський повіт 

Херсонська губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з селян 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Рішельєвська гімназія 1907 

Середня Ново-Олександрівське 

сільськогосподарське училище 

1911 

Вища - - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Професія, ким і коли репресований  

Залишився в УРСР, репресований З 1920 у Румунії. 1922 р. повернувся 

в УРСР, арешт ЧК, 02.03.1925 р. 

засуджений до 10 р., 1927 р. 

амністований 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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26.  

1. Прізвище:    Дашкевич                       2. Ім’я: Роман 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 06.12.1892- 12.01.1975 

5. Місце народження:  с. Тустановичі, Бориславський повіт, Австро-

Угорська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: греко-католицизм 

8. Соціальне походження: з родини священика 

9. Освіта: цивільна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Перемиська гімназія - 

Вища Львівський університет 1911-1914 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1920 р. в Польщі, адвокат, організатор 

спортивних товариств «Січ», «Луг» у Львові. З 

1943 р.  жив у Куфштайні (Австрія). 

 

11. Сімейний стан:  одружений. Дружина Олена Степанів-Дашкевич 

(07.12.1892-1963). Син Ярослав Дашкевич (13.12.1926-25.02.2010)  

 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; Литвин М. 

Р., Науменко К. Є. Дашкевич Роман-Микола Іванович // Енциклопедія 

історії України.— К.: «Наукова думка», 2004, стор. 295—296. 
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27. 

1. Прізвище:    Дашкевич-Горбацький                       2. Ім’я: Володимир 

3. Військове звання:  генеральний хорунжий армії УД 

4. Дата народження-смерті: 16.08.1879- після 1935 

5. Місце народження:  Обухів, Київська губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Кременчуцьке реальне училище 1897 

Середня Московське військове училище 1899 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1905 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Дата, червоні/білі війська,заняття 

Перейшов до ворога З 1919 р. в Туреччині, з Константинополя прибув 

в армію Колчака. З 1922 р. в Німеччині, 

арештований після вступу радянських військ, 

вивезений до Росії в концтабір. Помер в таборі 

міста Інта Комі АРСР. Похований у селищі 

Абезь (тепер у межах міста Інта), могила № 0-27 

 

11. Сімейний стан:  - 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; С.В. 

Волков. База данных «Участники Белого движения в России»; Русская 

армия в Великой войне: Картотека проекта: Дашкевич-Горбацкий 

Владислав Владиславович - http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1803 
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28. 

1. Прізвище:    Дельвіґ                       2. Ім’я: Сергій 

3. Військове звання:  генерал-полковник армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 04.07.1866- 1944 

5. Місце народження:  с. Тустановичі, Бориславський повіт, Австро-

Угорська імперія 

6. Національність:  росіянин 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян Москви 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова 2-й Московський кадетський 

корпус 

1883 

Середня Михайлівське артилерійське 

училище 

1886 

Вища Михайлівська артилерійська 

академія 

1891 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1920 р. на еміграції в Румунії. В 1923—1926 рр. 

член керівного комітету української еміграції в 

Румунії. В 1944 р. переїхав в Каїр, Єгипет, де й 

помер. 

 

11. Сімейний стан:  одружений. Дружина Олександра Павлівна Дельвіґ, 

1870 р.н., син Микола Дельвіґ, 1905 р.н. (евакуйовані в березні 1920 р. з 

Новоросійська в м. Салоніки і потім в м. Куманово на кораблі «Габсбург», в 

травні 1920 р. в Югославії) 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; С.В. 

Волков. База данных «Участники Белого движения в России» 
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29.  

1. Прізвище:    Дроздовський                       2. Ім’я: Лев 

3. Військове звання:  генеральний хорунжий армії УД 

4. Дата народження-смерті: 15.02.1869- 1951 

5. Місце народження:  Керч, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян Подільської губернії 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Керченська Олександрівська 

класична гімназія 

1883 

Середня Київське піхотне інженерне 

юнкерське училище 

1894 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1904 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1918 р. в Німеччині, з 1931р.  в Ефіопії, 

топограф. З 1948 р. в Перу. Помер и похований в 

Лімі (Перу). 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; С.В. 

Волков. База данных «Участники Белого движения в России» 
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30. 

1. Прізвище:   Долгоруков                       2. Ім’я: Олександр 

3. Військове звання:  генерал-лейтенант армії УД 

4. Дата народження-смерті: 27.12.1872- 17.01.1948 

5. Місце народження:  Санкт-Петербург, Російська імперія 

6. Національність:  росіянин 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян Московської губернії 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Пажеський кадетський корпус 1893 

Середня - - 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1905 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Дата, червоні/білі війська,заняття 

Перейшов до ворога З 1918 р. в Німеччині, потім в Північно-Західній 

армії. В еміграції в Естонії, Франції, з 1924 р. в 

Бельгійскому Конго, з 1929 р. в Марокко, у 

1932–1938 рр. начальник отдела РОВС. Помер в 

Рабаті, Марокко 

 

11. Сімейний стан:  одружений. Дружина Софія Михайлівна Долгорукова-

Устінова (14.11.1876-23.12.1951, Рабат), донька Марія Долгорукова 

(11.09.1901 – 7.11. 1992, Париж) 

 

Джерело: С.В. Волков. База данных «Участники Белого движения в России» 
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31.  

1. Прізвище:    Дядюша                       2. Ім’я: Сергій 

3. Військове звання:  генерал-поручник армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 26.09.1870- 23.05.1933 

5. Місце народження:  Хорол, Полтавська губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян Полтавської губернії 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Петровський Полтавський 

кадетський корпус 

1887 

Середня 1-ше військове Павловське 

училище 

1889 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1900 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція На еміграції в Польщі, Каліш. 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; С.В. 

Волков. База данных «Участники Белого движения в России» 
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32. 

1. Прізвище:    Дяченко                       2. Ім’я: Петро 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 30.01.1895- 22.04.1965 

5. Місце народження:  с. Березова Лука, Гадяцький повіт, Полтавська 

губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з селян Полтавської губернії 

9. Освіта: військова прискорена 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова сільське початкове училище - 

Середня Оренбурзька школа 

прапорщиків 

1916 

Вища - - 

     10.  Подальші долі після Української революції: 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція У 1921–1924 рр. — в таборах для інтернованих в 

Польщі, з 1928 р. служив майором у Війську 

польському, брав участь в німецько-польській 

війні, начальник поліції у Холмі, в 1941-1942 рр. 

працював в німецьких окупаційних установах, з 

1942 р. начальник штабу Поліської Січі Т.Бульби-

Боровця. Від 1944 р. начальник штабу 

Українського легіону самооборони на Холмщині, 

брав участь у придушенні Варшавського 

повстання, командир 2-ї Української дивізії УНА. 

З 1945 р. у США, похований на Баунд-Брук. 

       11. Сімейний стан:  одружений. Дружина Олена Дяченко, син Петро 

Дяченко, сержант ВПС США, учасник війни у В’єтнамі. Діти від першого 

шлюбу Юрій (11.07.1923 р. н.),Олеся (27.12.1928 р. н.), загинули у Другій 

світовій війні. 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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33. 

1. Прізвище:    Жнов                       2. Ім’я: Олександр 

3. Військове звання:  генеральний хорунжий армії УД 

4. Дата народження-смерті: 03.12.1865- 20.01.1946 

5. Місце народження:  Ростов, Ярославська губернія, Російська імперія 

6. Національність:  росіянин 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян Ярославської губернії, син офіцера 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова 4-й Московський кадетський 

корпус 

1883 

Середня 3-є військове Олександрівське 

училище 

1883-1885 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1895-1897 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Дата, червоні/білі війська,заняття 

Перейшов до ворога З 1919 р. в резерві командного складу Збройних 

Сил Півдня Росії. В еміграції в Болгарії, помер та 

похований в Софії. 

 

11. Сімейний стан:  одружений. Дружина 1) Софія Сергіївна Жнова 

(Ликошина,пом. 1919–1920 в Новгороді), 2) Марія Володимирівна Жнова 

(Криштофович), 3) Лідія Іванівна Жнова (Киріакова, 1898–1978), доньки 

Ольга Жнова, 1894 р.н., Ніна Жнова(1896–1934), Ксенія Жнова, 1922 р.н. 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; С.В. 

Волков. База данных «Участники Белого движения в России»; 
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34. 

1. Прізвище:    Загродський                       2. Ім’я: Олександр 

3. Військове звання:  генерал-полковник армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 10.04.1889- 04.08.1968 

5. Місце народження:  с. Зеленьків, Уманського повіт, Київська губернія, 

Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з родини священика  

9. Освіта: цивільна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Київська духовна семінарія - 

Вища - - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1923 р. на еміграції в Польщі, Каліш. З 1944 р. – 

в Австрії, з 1950 р. у США, Нью-Йорк, похований 

на цвинтарі в Баунд-Брук. 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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35. 

1. Прізвище:    Зелінський                       2. Ім’я: Віктор 

3. Військове звання:  генерал-полковник армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 13.12.1864- 14.12.1940 

5. Місце народження:  с. Петриківці, Катеринославська губернія, Російська 

імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян, родини офіцера  

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Псковський кадетський корпус - 

Середня 2-е військове Костянтинівське 

училище 

1885 

Вища - - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1921 р. на еміграції в Німечині, Цоппот (Сопот) 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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36.  

1. Прізвище:    Змієнко                       2. Ім’я: Всеволод 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 16.10.1886- 30.10.1938 

5. Місце народження:  Одеса, Херсонська губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з родини офіцера  

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Псковський кадетський корпус - 

Середня 1-е військове Костянтинівське 

училище 

1907 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1913 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1927 р. на еміграції в Польщі. Помер та 

похований у Варшаві 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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37. 

1. Прізвище:    Іванів                       2. Ім’я: Михайло 

3. Військове звання:  генеральний хорунжий армії УД 

4. Дата народження-смерті: 17.12.1866- 14.04.1938 

5. Місце народження:  ст. Кочерове, Київська губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з родини залізничного урядовця 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова 4-а Київська гімназія - 

Середня Варшавське піхотне юнкерське 

училище 

1887 

Вища - - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Професія, ким і коли репресований  

Залишився в УРСР, репресований В травні 1919 р. залишився в 

Кам’янці-Подільському, 

арештований ЧК, в РСЧА. З 1932 

жив в Києві, бухгалтер комбінату 

«Пищевкус», заарештований 

07.03.1938 р., 14.04.1938 р. 

засуджений трійкою НКВС до 

розстрілу і страчений у Биківні 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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38.  

1. Прізвище:    Капустянський                       2. Ім’я: Микола 

3. Військове звання:  генерал-полковник армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 05.02.1879- 19.02.1969 

5. Місце народження:  с. Чумаки, Катеринославська губернія, Російська 

імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з родини священика  

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня 4-класна Катеринославська 

духовна семінарія; Одеське 

піхотне юнкерське училище 

1899/1904 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1912 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1920 р. на еміграції в Польщі, Франції, керівник 

організації «Українська громада у Франції», 

співзасновник ОУН, у 1935-1936 рр. у США і 

Канаді, 1941 р. проживав у Києві, Відні,  Львові. З 

1945 р.  у Мюнхені,  військовий міністр «уряду 

УНР у вигнанні» , учасник Великих зборів 

ОУН(м).  

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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39. 

1. Прізвище:   Кирій                       2. Ім’я: Василь 

3. Військове звання:  генеральний хорунжий армії УД 

4. Дата народження-смерті: 01.01.1879- 05.06.1942 

5. Місце народження:  Батурин, Чернігівська губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян  Чернігівської губернії 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Оренбурзький Неплюєвський 

кадетський корпус 

- 

Середня Костянтинівське артилерійське 

училище 

1901 

Вища Михайлівська артилерійська 

академія; Миколаївська 

академія Генерального штабу 

1909/1913 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Дата, червоні/білі війська,заняття 

Перейшов до ворога З 1918 р. в Добровольчій армії. В еміграції в 

Туреччині, з 1924 р.  у Чехословаччині, 1924-

1938 рр. - в чехословацькій армії. Похований на 

Ольшанському цвинтарі в Празі. 

 

11. Сімейний стан: одружений. Дружина Валентина Михайлівна Кирій 

(1882 — 16.01.1958, Лота,Чилі) 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; С.В. 

Волков. База данных «Участники Белого движения в России»; 



286 
 

286 
 

40.  

1. Прізвище:    Козьма                       2. Ім’я: Олександр 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 12.12.1871- ? 

5. Місце народження:  хут. Очертяний, Олександрійський повіт, Херсонська 

губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з родини офіцера  

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Псковський кадетський корпус - 

Середня 1-е військове Павлівське 

училище 

1892 

Вища - - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1921 р. на еміграції в Польщі, Каліш, викладач в 

Українській гімназії.  

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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41. 

1. Прізвище:    Крат                       2. Ім’я: Михайло 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 06.08.1892- 08.08.1979 

5. Місце народження:  Гадяч, Полтавська губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян Полтавської губернії, родини офіцера 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова 1-й кадетський корпус в Санкт-

Петербурзі 

1905 

Середня Павлівське військове училище; 

Чугуївське піхотне юнкерське 

училище 

1911/1913 

Вища - - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1924 р. на еміграції в Польщі, бухгалтер. В 1945 

р. приділений до штабу УНА, командир 1-ї дивізії 

УНА. В 1945-1948 рр. в Італії. З 1951 р. у США. 

Похований на цвинтарі в Баунд-Брук. 

 

11. Сімейний стан:  одружений. Дружина Євдокія Михайлівна Крат 

(Шевченко; 10.03.1896-15.01.1977) 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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42. 

1. Прізвище:   Лігнау                       2. Ім’я: Олександр 

3. Військове звання:  генеральний хорунжий армії УД 

4. Дата народження-смерті: 28.02.1875- 05.02.1938 

5. Місце народження:  Ялта, Таврійська губернія (за іншими даними – 

Ліфляндська губернія), Російська імперія 

6. Національність:  латиш 

7. Віросповідання: лютеранство 

8. Соціальне походження: з дворян   

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Одеська Рішельєвська гімназію - 

Середня Олексіївське військове училище 1898 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1905 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 Дата, червоні/білі війська,заняття 

Перейшов до ворога У 1918 р. хотів перейти в Добровольчу армію. В 

еміграції в Туреччині, Константинополь. З 1919 

р.  в резерві офіцерів Генерального штабу при О. 

Колчаку. З 1922 р. РСЧА, викладач Військової 

Академії. Заарештований 01.01.1931 р. в справі 

«Весна», засуджений до 10 р., 1933 р. звільнений. 

Заарештований 21.12.1937 р., засуджений 

24.01.1938 р. Комісією НКВС СРСР до ВМН, 

розстріляний на Бутовському полігоні. 

 

11. Сімейний стан:  - 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; ГДА СБУ. 

– Ф.6. – Спр.67093. – Т.59. 
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43. 

1. Прізвище:   Неріке фон                       2. Ім’я: Александр 

3. Військове звання:  генеральний хорунжий армії УД 

4. Дата народження-смерті: 06.04.1876- 27.05.1934 

5. Місце народження:  Курляндська губернія, Російська імперія 

6. Національність:  німець 

7. Віросповідання: лютеранство 

8. Соціальне походження: з дворян, родини офіцера   

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Олександрівський кадетський  

корпус 

1893 

Середня Павлівське військове училище 1895 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1903 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Дата, червоні/білі війська,заняття 

Перейшов до ворога В Збройних Силах Півдня Росії. В еміграції у 

США, Нью-Йорк. 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

Джерело: С.В. Волков. База данных «Участники Белого движения в 

России»; 
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44. 

1. Прізвище:    Омелянович-Павленко                       2. Ім’я: Михайло 

3. Військове звання:  генерал-полковник армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 08.12.1878- 28.05.1952 

5. Місце народження:  Тифліс, Тифліська губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян Бессарабської губернії, родини офіцера 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Сибірський кадетський корпус  1898 

Середня Павлівське військове училище 1900 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1910 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1921 р. на еміграції в Чехословаччині, 

підтримував стосунки з військовою еміграцією 

УНР і керівниками УВО-ОУН. У 1942-1944 рр. 

очолював Українське Вільне Козацтво. З 1945 р. у 

Берліні, Німеччина, з 1950 р. у Парижі, Франція. 

Похований на кладовищі Пер-Лашез. 

 

11. Сімейний стан:  одружений.  

 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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45. 

1. Прізвище:    Осецький                       2. Ім’я: Олександр 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 24.07.1873- 26.02.1936 

5. Місце народження:  Кременець, Волинська губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян Волинської губернії 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Полоцький кадетський корпус 1892 

Середня Павлівське військове училище 1894 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1900 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1923 року жив на еміграції у Франції. Помер та 

похований у Парижі. 

 

11. Сімейний стан:  одружений. Дружина Марія Володимирівна Осецька 

(пом. 22–24 липня 1948 р. в Парижі)  

 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; С.В. 

Волков. База данных «Участники Белого движения в России»; 
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46. 

1. Прізвище:    Петрів                       2. Ім’я: Всеволод 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 02.01.1883- 10.07.1948 

5. Місце народження:  Київ, Київська губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян Київської губернії, родини офіцера 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Київський кадетський корпус 1900 

Середня Павлівське військове училище 1902 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1910 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1922 р.  на еміграції у Чехословаччині. 30 червня 

1941 р.  увійшов до складу як військовий міністр 

уряду Я. Стецька, радник П. Шандрука. З 1945 р. в 

Німеччині. Помер у таборі для переміщених осіб у 

Регенсбурзі. 

 

11. Сімейний стан:  одружений. Дружина Тамара Петрів 

 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; С.В. 

Волков. База данных «Участники Белого движения в России»; 
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47. 

1. Прізвище:    Стечишин                       2. Ім’я: Микола 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 06.12.1890- 07.08.1977 

5. Місце народження:  с. Возсіятське, Єлисаветградський повіт, Херсонська 

губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з родини особистого почесного громадянина, 

колезького регістратора 

9. Освіта: військова прискорена 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова кадетський корпус - 

Середня 1-а Одеська школа прапорщиків 1915 

Вища - - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1923 р. жив на еміграції у Скальмержице, 

Польща, контрактний офіцер у польській армії. 

Очолював Товариство охорони пам'ятників, 

відновив цвинтар у Щепйорно. З 1943 р. в дивізії 

СС «Галичина», при штабі УНА. Проживав в 

Мюнхені. 

 

11. Сімейний стан:  одружений. Син Володимир Стечишин (1920—1980) 

вояк 1-ї Української дивізії УНА, редактор та видавець «Вістей братства 1-ї 

Української дивізії Української національної армії». 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 



294 
 

294 
 

48. 

1. Прізвище:    Тютюнник                       2. Ім’я: Юрій 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 20.10.1891- 20.10.1930 

5. Місце народження:  с. Будище, Звенигородський повіт, Київська губернія, 

Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: із селян 

9. Освіта: військова прискорена 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова сільська школа - 

Середня Горійська школа прапорщиків 1915 

Вища - - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Професія, ким і коли репресований  

Залишився в УРСР, репресований 1923 р. повернувся в УРСР, викладач 

у Харківській школі червоних 

старшин. Заарештований 12.02.1929 

р., 12.02.1920 р. засуджений колегією 

ОГПУ до розстрілу, розстріляний 

20.10.1930 р. 

 

11. Сімейний стан:  одружений. Дружина Віра Тютюнник (Левицька), 

доньки Ольга Тютюнник, Галина Тютюнник 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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49. 

1. Прізвище:    Удовиченко                       2. Ім’я: Олександр 

3. Військове звання:  генерал-полковник армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 20.02.1887- 19.04.1975 

5. Місце народження:  Харків, Харківська губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: із селян, родини офіцера 

9. Освіта: військова в революцію 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Військово-топографічне 

училище 

1908 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1917 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1924 р. на еміграції у Франції, голова 

Товариства вояків УНР, з 1953 р. голова 

Європейської Федерації Українських Військових 

Організацій; міністр військових справ 

Виконавчого Органу Української Національної 

Ради і віце-президент УНР в екзилі у 1954 -1961 

рр. Помер у Ля Парк Мантенан під Парижем 

 

11. Сімейний стан:  одружений. Дружина Вікторія Удовиченко 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; С.В. 

Волков. База данных «Участники Белого движения в России». 



296 
 

296 
 

50. 

1. Прізвище:    Юнаків                       2. Ім’я: Микола 

3. Військове звання:  генерал-полковник армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 06.12.1871- 01.08.1931 

5. Місце народження:  Чугуїв, Харківська губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: із дворян Рязанської губернії, родини офіцера 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Орловський Бахтіна кадетський 

корпус 

1889 

Середня Павлівське військове училище 1891 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1897 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1920 р. жив на еміграції у Тарнові, Польща 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; С.В. 

Волков. База данных «Участники Белого движения в России»; 
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Додаток 2. Вибірка на генеральну і полкову старшину УГА.  

1. 

1. Прізвище:  Мишковський            2. Ім’я: Євген 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 13.02.1882-06.07.1920 

5. Місце народження:  с. Богдани, Золотоніський повіт, Полтавська 

губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Чугуївське піхотне юнкерське 

училище 

1902-1905 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1912 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 Дата, місце 

Загинув у роки революції 1920 р. помер від поранення в бою біля 

Чорного Острова 

 

11. Сімейний стан:  одружений. Дружина – Єлизавета Мишковська 

(Веселовська) 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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2. 

1. Прізвище:    Генбачів                       2. Ім’я: Володимир 

3. Військове звання:  генеральний хорунжий армії УД 

4. Дата народження-смерті: 10.07.1872- після 1926 

5. Місце народження:  Полтава, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян  Полтавської губернії 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Петровський Полтавський 

кадетський корпус 

1890 

Середня Олександрівське військове 

училище 

1892 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1903 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 Дата, червоні/білі війська,заняття 

Перейшов до ворога З осені 1919 р. в Збройних силах Півдня Росії. В 

еміграції. Після 1922 р. повернувся в СРСР. 

Помер після 1926р.  в Зінов’євську  

 

11. Сімейний стан:  одружений. Дружина Варвара Іванівна Генбачіва (по 1 

шлюбу Гурська; нар. 15 липня 1870 р.), діти  Ірина Генбачіва , нар. 18 

жовтня 1901 р., Сергій Генбачів, нар. 18 вересня 1903 р., Олена Генбачіва, 

нар. 6 липня 1912 р. 

 

     Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; С.В. Волков. 

База данных «Участники Белого движения в России» 
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3. 

1. Прізвище:    Греків                       2. Ім’я: Олександр 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 21.11.1875- 02.12.1959 

5. Місце народження:  с. Сопич, Глухівський повіт, Чернігівська губернія, 

Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я 

8. Соціальне походження: з дворян Чернігівської губернії 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Московське військове училище 1899 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1905 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція У 1920-40-х рр. на еміграції у Відні.  21 вересня 

1948 р. викрадений і заарештований СМЕРШ. 6 

липня 1949 р. засуджений на 25 р. покарання у 

ВТТ. Звільнений, і 23 грудня 1956 р. повернувся 

до Австрії, де в 1959 р. помер. Похований на 

цвинтарі у Санкт-Андре-Вердерн. 

 

11. Сімейний стан:  одружений. Дружина Наталія Іванівна Грекова (Кабат; 

пом. 1958 р.), донька  Єлизавета Грекова.  

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; С.В. 

Волков. База данных «Участники Белого движения в России» 
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4. 

1. Прізвище:    Омелянович-Павленко                       2. Ім’я: Михайло 

3. Військове звання:  генерал-полковник армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 08.12.1878- 28.05.1952 

5. Місце народження:  Тифліс, Тифліська губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян Бессарабської губернії, родини офіцера 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Сибірський кадетський корпус  1898 

Середня Павлівське військове училище 1900 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1910 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1921 р. на еміграції в Чехословаччині, 

підтримував стосунки з військовою еміграцією 

УНР і керівниками УВО-ОУН. У 1942-1944 рр. 

очолював Українське Вільне Козацтво. З 1945 р. у 

Берліні, Німеччина, з 1950 р. у Парижі, Франція. 

Похований на кладовищі Пер-Лашез. 

 

11. Сімейний стан:  одружений.  

 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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5. 

1. Прізвище:    Омелянович-Павленко                       2. Ім’я: Іван 

3. Військове звання:  генерал-полковник армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 31.08.1881- 08.09.1962 

5. Місце народження:  Баку, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян Бессарабської губернії, родини офіцера 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Сибірський кадетський корпус  - 

Середня Костянтинівське артилерійське 

училище 

1901 

Вища - - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція На еміграції в Польщі, Чехословаччині. З 1941 р. 

командувач батальйоном допоміжної поліції. З 

1944 р. в Німеччині, США. Похований на 

цвинтарі в Баунд-Брук. 

 

11. Сімейний стан:  -  

 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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6. 

1. Прізвище:    Стойкін                       2. Ім’я: Володимир 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 01.06.1874-14.05.1931 

5. Місце народження:  Харків, Харківська губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з дворян 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Михайлівське артилерійське 

училище 

1897 

Вища Миколаїівська академія 

Генерального штабу 

1903 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Професія, ким і коли репресований  

Залишився в УРСР, репресований 1920 р. полонений, включений в 

список генштабу РСЧА, начальник 

штабу Харківського ВО. 

Заарештований 20.02.1930 р., 

07.05.1931 р. засуджений колегією 

ОГПУ до розстрілу 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 



303 
 

303 
 

7. 

1. Прізвище:    Юнаків                       2. Ім’я: Микола 

3. Військове звання:  генерал-полковник армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 06.12.1871- 01.08.1931 

5. Місце народження:  Чугуїв, Харківська губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: із дворян Рязанської губернії, родини офіцера 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Орловський Бахтіна кадетський 

корпус 

1889 

Середня Павлівське військове училище 1891 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1897 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1920 р. жив на еміграції у Тарнові, Польща 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; С.В. 

Волков. База данных «Участники Белого движения в России»; 
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8.  

1. Прізвище:    Сокира-Яхонтов                       2. Ім’я: Віктор 

3. Військове звання:  генеральний хорунжий армії УД, УГА 

4. Дата народження-смерті: 28.08.1874-1938 

5. Місце народження:  Кутаїсі, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з родини офіцера 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Тифліський кадетський корпус - 

Середня Олександрівське військове 

училище 

1894 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1904 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Дата, червоні/білі війська,заняття 

Перейшов до ворога З осені 1919 р. в Збройних силах Півдня Росії. З 

1920 в РСЧА, викладач в школі червоних 

старшин. В 1933 р. арештований, висланий на 3 

р. В 1937 р. арештований, помер у в’язниці. 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

     Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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9.  

1. Прізвище:    Янушевський                       2. Ім’я: Григорій 

3. Військове звання:  генерал-поручник армії УНР, УГА 

4. Дата народження-смерті: 18.11.1861- 1928 

5. Місце народження:  Подільська губернія, Російська імперія 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: православ’я  

8. Соціальне походження: з родини титулярного радника 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Варшавське піхотне юнкерське 

училище 

1883 

Вища Миколаївська академія 

Генерального штабу 

1890 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1920 р. жив на еміграції у Каліші, Польща 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с.; С.В. 

Волков. База данных «Участники Белого движения в России»; 
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10.  

1. Прізвище:    Курманович                       2. Ім’я: Віктор 

3. Військове звання:  генерал-чотар УГА 

4. Дата народження-смерті: 26.11.1876-18.10.1945 

5. Місце народження:  с. Велика Вільшаниця, Золочівський повіт, 

Королівство Галичини та Володимирії, Австро-Угорщина 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: греко-католицизм  

8. Соціальне походження: з сім'ї священика УГКЦ 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова гімназія - 

Середня Львівська кадетська школа - 

Вища Терезіанська військова академія - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Професія, ким і коли репресований  

Залишився в УРСР, репресований 1945 р. арешт радянською 

спецслужбою. Помер 18.10.1945 р. в 

Одесі у лікарні внутрішньої тюрми 

НКВС. 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства; Науменко К. Курманович Віктор 

Йосипович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій 

(голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 

2009. — Т. 5 : Кон — Кю. — С. 525 
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11. 

1. Прізвище:    Микитка                       2. Ім’я: Осип 

3. Військове звання:  генерал-хорунжий УГА 

4. Дата народження-смерті: 12.02.1871-1920 

5. Місце народження:  с. Заланів, Рогатинський повіт, Королівство Галичини 

і Володимирії, Австро-Угорщина Австро-Угорщина 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: греко-католицизм  

8. Соціальне походження: з сім'ї народного учителя 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Віденська кадетська школа 1902 

Вища Вища Офіцерська школа у Відні - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Професія, ким і коли репресований  

Залишився в УРСР, репресований 10.02.1920 р. заарештований 

ревкомом УГА, перебував в 

Кожухові. Розстріляний згідно з 

наказом ВЧК від 29 жовтня 1920 р. 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства; Науменко К. Є. Микитка Осип // 

Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. 

НАН України. Інститут історії України. — К. : В-во «Наукова думка», 2009. — 

790 с.: іл. — С. 636. 
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12. 

1. Прізвище:    Вітошинський-Доброволя        2. Ім’я: Йосип-Михайло 

3. Військове звання:  генерал-майор УГА 

4. Дата народження-смерті: 1857- 09.12.1931 

5. Місце народження:  Лемківщина, Австро-Угорщина 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: греко-католицизм  

8. Соціальне походження: зі шляхетської родини  

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня - - 

Вища Вища Офіцерська школа у 

Відні; Терезіанська військова 

академія 

- 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1920 р. жив на еміграції у Львові, Польща 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства; Науменко К. Є. Вітошинський-

Доброволя Йосип-Михайло // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: 

В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : 

Наук. думка, 2003. — Т. 1 : А — В. — С. 582. 
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13. 

1. Прізвище:    Кравс        2. Ім’я: Антін 

3. Військове звання:  генерал-чотар УГА 

4. Дата народження-смерті: 23.11.1871- 13.11.1945 

5. Місце народження:  с. Берегомет, Вижницький повіт, Герцогство 

Буковина, Австро-Угорщина 

6. Національність:  німець 

7. Віросповідання: -  

8. Соціальне походження: зі родини лісничого управителя 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Віденська кадетська школа 1891 

Вища Вища Офіцерська школа у Відні - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1924 р. жив на еміграції у Відні, член 

ветеранських товариств УГА. 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства; 
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14. 

1. Прізвище:    Тарнавський        2. Ім’я: Мирон 

3. Військове звання:  генерал-чотар УГА 

4. Дата народження-смерті: 29.08.1869- 29.06.1938 

5. Місце народження:  с. Барилів, Брідський повіт, Королівство Галичини та 

Володимирії, Австро-Угорщина 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: греко-католицизм 

8. Соціальне походження: з сім'ї священика УГКЦ 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Сільська народна школа - 

Середня Львівська кадетська школа - 

Вища Вища Офіцерська школа у Відні 1892 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1920 р. жив на еміграції в Галичині, Польща. 

 

11. Сімейний стан:  одружений. Діти – Марія Тарнавська, Мирон-Зимовіт 

Тарнавський, Омелян Тарнавський, Олена-Ганна Тарнавська 

 

 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства; 
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15. 

1. Прізвище:    Вольф        2. Ім’я: Арнольд 

3. Військове звання:  генерал-чотар УГА 

4. Дата народження-смерті: 1877- 24.11.1924 

5. Місце народження:  м. Простейов, Австро-Угорщина 

6. Національність:  німець 

7. Віросповідання: -  

8. Соціальне походження: зі родини купця 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Кадетська школа - 

Вища Вища Офіцерська школа у Відні 1901 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1920 р. жив на еміграції у Чехословаччині. 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства; К. Є. Науменко. Вольф Арнольд // 

Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; 

Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2003. — Т. 1 : А — 

В. — С. 629. 
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16. 

1. Прізвище:  Вітовський            2. Ім’я: Дмитро 

3. Військове звання:  полковник УГА 

4. Дата народження-смерті: 08.08.1887-02.08.1919 

5. Місце народження:  с. Медуха, Станіславський повіт, Королівство 

Галичини та Володимирії, Австро-Угорщина Австро-Угорщина 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: греко-католицизм  

8. Соціальне походження: зі шляхетської родини 

9. Освіта: цивільна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Станіславівська гімназія - 

Вища Львівський університет - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 Дата, місце 

Загинув у роки революції 2 серпня 1919 р. загинув в авіакатастрофі 

під Ратибором (Сілезія) 

 

11. Сімейний стан:  одружений. Діти – Дмитро Вітовський 

 

 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства; К. Є. Науменко. Вітовський Дмитро // 

Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; 

Інститут історії України НАН України. — Київ: Наук. думка, 2003. — Т. 1 : А 

— В. — С. 580. 
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17. 

1. Прізвище:    Бізанц                       2. Ім’я: Альфред 

3. Військове звання:  підполковник УГА 

4. Дата народження-смерті: 15.11.1890-1951 

5. Місце народження:  с. Тернопілля, Королівство Галичини та Володимирії, 

Австро-Угорщина  

6. Національність:  німець 

7. Віросповідання: -  

8. Соціальне походження: з селянської сім'ї  

9. Освіта: військова прискорена 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова Сільська школа - 

Середня Львівська кадетська школа 1910 

Вища Військова академія 

Генерального штабу Австро-

Угорської армії 

1913-1914 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Професія, ким і коли репресований  

Залишився в УРСР, репресований 1945 р. заарештований «Смерш» у 

Відні, переданий Польщі, засланий в 

Мордовію у концтабір в Потьмі. 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства; Науменко К. Є. Бізанц Альфред // 

Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; 

Інститут історії України НАН України. — Київ : Наукова думка, 2003. — Т. 1 : 

А — В. — 688 с. : іл. — С. 271. 
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18. 

1. Прізвище:    Біберович        2. Ім’я: Ярослав 

3. Військове звання:  отаман УГА 

4. Дата народження-смерті: 13.01.1883- 18.11.1948 

5. Місце народження:  Коломия, Австро-Угорщина 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: греко-католицизм  

8. Соціальне походження: з міщанської акторської родини  

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня - - 

Вища Академія у Відні - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція  Жив на еміграції у Відні, Австрія. Після аншлюсу 

1938 мобілізований до вермахту 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства; Біберович Ярослав Іванович // 

Енциклопедія Сучасної України 
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19. 

1. Прізвище:    Букшований                       2. Ім’я: Осип 

3. Військове звання:  отаман УГА 

4. Дата народження-смерті: 01.06.1890-08.12.1937 

5. Місце народження:  с. Жаб'є, Косівський повіт, Королівство Галичини і 

Володимирії,, Австро-Угорщина  

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: греко-католицизм 

8. Соціальне походження: з селянської сім'ї  

9. Освіта: цивільна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Коломийська гімназія - 

Вища Львівська Політехніка - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Професія, ким і коли репресований  

Залишився в УРСР, репресований Залишився в УРСР, в РСЧА. В 1933 

р. був заарештований й засуджений 

до 10 років ВТТ, засланий на 

Соловки. Розстріляний у Ленінграді 

8 грудня 1937 року. 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства; К. Є. Науменко. Букшований Осип 

Іванович // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій 

(голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — Київ : Наук. думка, 

2003. — Т. 1 : А — В. — С. 399. 
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20. 

1. Прізвище:    Воєвідка                       2. Ім’я: Ярослав 

3. Військове звання:  отаман УГА 

4. Дата народження-смерті: 05.03.1882-30.03.1920 

5. Місце народження:  с. Петранка, Калуський повіт, Королівство Галичини 

і Володимирії,, Австро-Угорщина  

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: греко-католицизм 

8. Соціальне походження: з сім'ї священика 

9. Освіта: цивільна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Академічна гімназія у Львові - 

Вища Львівський університет; 

Карловий університет 

1910 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Професія, ким і коли репресований  

Залишився в УРСР, репресований 30 березня 1920 р. був розстріляний 

більшовицьким комісаром 

Ольгополя 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства; К. Є. Науменко. Воєвідка Ярослав // 

Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; 

Інститут історії України НАН України. — Київ : Наук. думка, 2003. — Т. 1 : А 

— В. — С. 592. 
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21.  

1. Прізвище:    Галущинський        2. Ім’я: Михайло 

3. Військове звання:  отаман УГА 

4. Дата народження-смерті: 25.09.1878- 23.09.1931 

5. Місце народження:  с. Звиняч, Чортківський повіт, Королівство Галичини 

та Володимирії, Австро-Угорщина 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: греко-католицизм  

8. Соціальне походження: з сім'ї священика 

9. Освіта: цивільна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Тернопільська гімназія - 

Вища Львівський університет; 

Віденський університет 

1898-1900;1900-

1901 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція  З 1920 р. жив у Львові. Професор Львівського 

(таємного) українського університету, член 

УНДО, сенатор II каденції, віце-маршал сенату 

Польської Республіки, депутат Сейму Польської 

Республіки III каденції. 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства;   
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22. 

1. Прізвище:    Гірняк        2. Ім’я: Никифор 

3. Військове звання:  отаман УГА 

4. Дата народження-смерті: 23.07.1885- 04.03.1962 

5. Місце народження:  м. Струсів, Теребовлянський повіт, Королівство 

Галичини та Володимирії, Австро-Угорщина 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: греко-католицизм  

8. Соціальне походження: з міщан, сім'ї робітників 

9. Освіта: цивільна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Коломийська гімназія - 

Вища Львівський університет; 

Віденський університет 

- 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція  Жив у Тернополі, директор гімназії, брав участь у 

діяльності «Просвіти», «Пласту». З 1949 р. у 

США, де заснував і очолив Братство УСС 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства;   

 

 



319 
 

319 
 

23. 

1. Прізвище:    Ерле        2. Ім’я: Альфонс 

3. Військове звання:  отаман УГА 

4. Дата народження-смерті: 28.07.1888- 07.07.1939 

5. Місце народження:  Відень, Австро-Угорщина 

6. Національність:  німець 

7. Віросповідання: -  

8. Соціальне походження: з сім'ї військового 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня - - 

Вища Терезіанська військова академія - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція  З 1920-х рр. в Австрії, член НСДАП, керівник СА 

в м. Грац, бригадефюрер СА 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства;  Hans Schafranek: Söldner für den 

"Anschluss". Die Österreichische Legion 1933–1938, Wien 2011, S. 403. 
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24. 

1. Прізвище:    Горук                       2. Ім’я: Семен 

3. Військове звання:  отаман УГА 

4. Дата народження-смерті: 13.09.1873-1920 

5. Місце народження:  м. Снятин, Снятинський повіт, Королівство Галичини 

і Володимирії,, Австро-Угорщина  

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: греко-католицизм 

8. Соціальне походження: з міщанської сім'ї  

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Коломийська гімназія; 

Австрійська старшинська 

школа 

1895; 

Вища Львівський університет 1910 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Професія, ким і коли репресований  

Залишився в УРСР, репресований З 1920 р. перебував у концтаборі 

Кожухів. В червні 1920 р. на 

Соловки, де загинув. 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства; Науменко К. Є. Ґорук Сень // 

Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; 

Інститут історії України НАН України. — Київ : Наук. думка, 2004. — Т. 2: Г 

— Д. — С. 270. 
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25. 

1. Прізвище:    Коссак                       2. Ім’я: Григорій 

3. Військове звання:  полковник УГА 

4. Дата народження-смерті: 07.03.1882-03.03.1939 

5. Місце народження:  м. Дрогобич, Королівство Галичини і Володимирії,, 

Австро-Угорщина  

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: греко-католицизм 

8. Соціальне походження: з міщан, сім'ї коваля 

9. Освіта: цивільна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Дрогобицька гімназія - 

Вища - - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 Професія, ким і коли репресований  

Залишився в УРСР, репресований З 1924 р. повернувся в УРСР, 

викладач в школі червоних старшин. 

1931 р. заарештований у справі 

«УНЦ», засуджений на 5 р. 

ув'язнення. У 1938 р. заарештований 

вдруге. 2 березня 1939 р. Військовою 

колегією ВС СРСР засуджений до 

страти, наступного дня був 

розстріляний. 

 

11. Сімейний стан:  - 

Джерело: Енциклопедія українознавства; Ю. А. Черченко. Коссак Гриць // 

Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; 

Інститут історії України НАН України. — Київ : Наук. думка, 2009. — Т. 5 : 

Кон — Кю. — С. 217. 
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26. 

1. Прізвище:    Маринович                       2. Ім’я: Микола 

3. Військове звання:  полковник УГА, генерал-хорунжий армії УНР 

4. Дата народження-смерті: 21.12.1861-1944 

5. Місце народження:  с. Ішків, Королівство Галичини і Володимирії,, 

Австро-Угорщина  

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: греко-католицизм 

8. Соціальне походження: з сім'ї вчителя 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Тернопільська гімназія - 

Вища Терезіанська військова академія - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 Професія, ким і коли репресований  

Залишився в УРСР, репресований З 1920 р. проживав у с. Оселя, 

Яворівського району, Львівської 

області. Брав участь у діяльності 

організацій УСС-УГА, голова 

місцевої читальні «Просвіти». 1944 

р.  закатований радянськими 

партизанами загону Наумова. 

 

11. Сімейний стан:  - 

Джерело: Енциклопедія українознавства; Науменко К. Є. Маринович Микола // 

Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; 

Інститут історії України НАН України. — Київ : Наук. думка, 2009. — Т. 6: Ла 

— Мі. — С. 507. 
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27. 

1. Прізвище:    Окуневський        2. Ім’я: Ярослав 

3. Військове звання:  адмірал ВМФ АУ 

4. Дата народження-смерті: 05.03.1860- 24.10.1929 

5. Місце народження:  Радівці, Герцогство Буковина, Австро-Угорщина 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: греко-католицизм  

8. Соціальне походження: з сім'ї священика  

9. Освіта: цивільна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова сільська парафіяльна школа - 

Середня Коломийська гімназія - 

Вища Віденський університет 1877-1884 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція Проживав у Городенці, лікар. Підтримував 

діяльність організацій «Просвіта», «Січ», «Рідна 

школа» 

 

11. Сімейний стан:  одружений. Дружина – Отилія Міллер. Діти – Дора 

Окуневська, Ольга Окуневська 

 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства 
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28. 

1. Прізвище:    Рожанковський        2. Ім’я: Теодор 

3. Військове звання:  отаман УГА 

4. Дата народження-смерті: 14.02.1875- 12.04.1970 

5. Місце народження:  м. Сокаль, Королівство Галичини і Володимирії, 

Австро-Угорщина 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: греко-католицизм  

8. Соціальне походження: з сім'ї правника, громадського діяча  

9. Освіта: цивільна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня - - 

Вища Львівський університет - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1920 р. проживав у Львові, адвокат. Переїхав у 

Вігокен, Нью-Джерсі,США. Похований на 

цвинтарі у Баунд-Брук.  

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства; Головченко В. І. Рожанковський 

Теодор // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) 

та ін. ; Інститут історії України НАН України. — Київ : Наук. думка, 2012. — 

Т. 9 : Прил — С. — С. 256. 
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29. 

1. Прізвище:    Селезінка                       2. Ім’я: Ярослав 

3. Військове звання:  отаман УГА 

4. Дата народження-смерті: 01.12.1887-1939 

5. Місце народження:  Янчин, Перемишлянський повіт, Королівство 

Галичини і Володимирії,, Австро-Угорщина  

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: греко-католицизм 

8. Соціальне походження: з сім'ї священика 

9. Освіта: цивільна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня - - 

Вища Торгівельна  академія у Відні - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 Професія, ким і коли репресований  

Залишився в УРСР, репресований Проживав у Радехові, адвокат, 

голова Повітового Комітету УНДО. 

1939 р. заарештований 

більшовиками, розстріляний в 

концтаборі Ярцево. 

 

11. Сімейний стан:  одружений. Дружина — Неоніла Селезінка. 

 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства; 
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30. 

1. Прізвище:  Шаманек            2. Ім’я: Альфред 

3. Військове звання:  полковник УГА 

4. Дата народження-смерті: 22.04.1883-1920 

5. Місце народження:  Львів, Королівство Галичини та Володимирії, 

Австро-Угорщина Австро-Угорщина 

6. Національність:  німець 

7. Віросповідання: -  

8. Соціальне походження: зі міщанської родини 

9. Освіта: цивільна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Віденська кадетська школа 1903 

Вища Терезіанська військова академія 1911 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 Дата, місце 

Загинув у роки революції 1920 р. застрілений на румунському 

кордоні.  

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства; 
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31. 

1. Прізвище:    Шашкевич        2. Ім’я: Богуслав 

3. Військове звання:  отаман УГА 

4. Дата народження-смерті: 01.07.1888- 1935 

5. Місце народження:  Лолин, Долинський повіт, Королівство Галичини і 

Володимирії, Австро-Угорщина 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: греко-католицизм  

8. Соціальне походження: з сім'ї середнього землевласника 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Львівська кадетська школа 1908 

Вища Лісова академія у Відні - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція На еміграції в Чехословаччині, Німеччині, Канаді.  

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства; 
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32. 

1. Прізвище:    Шепарович        2. Ім’я: Юліан 

3. Військове звання:  отаман УГА 

4. Дата народження-смерті: 16.02.1886- 28.07.1949 

5. Місце народження:  с. Колодіївка, Королівство Галичини і Володимирії, 

Австро-Угорщина 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: греко-католицизм  

8. Соціальне походження: з сім'ї священика 

9. Освіта: цивільна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Станіславівська гімназія - 

Вища Львівський університет - 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція Проживав у Польщі, Станіславів, Львів Директор 

Кооперативного Союзу, голова комбатанської 

організації «Молода Громада» у Львові. Працював 

в рекламній аґенції Р. Шухевича «Фама». На 

еміграції в Німеччині. 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства; 
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33. 

1. Прізвище:    Шухевич        2. Ім’я: Степан 

3. Військове звання:  отаман УГА 

4. Дата народження-смерті: 01.01.1877- 06.06.1945 

5. Місце народження:  с. Серафинці, Городенківський повіт, Королівство 

Галичини і Володимирії, Австро-Угорщина 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: греко-католицизм  

8. Соціальне походження: з сім'ї священика 

9. Освіта: цивільна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Львівська академічна гімназія 1886-1895 

Вища Львівський університет 1899 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1920-х рр. проживав у Польщі, Львів. Працював 

адвокатом. З 1940-х рр. на еміграції в Німеччині. 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства; 
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34. 

1. Прізвище:    Какурін        2. Ім’я: Микола 

3. Військове звання:  полковник УГА 

4. Дата народження-смерті: 04.09.1883- 29.07.1936 

5. Місце народження:  Орел, Російська імперія 

6. Національність:  росіянин 

7. Віросповідання: православ’я   

8. Соціальне походження: з сім'ї офіцера 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Михайлівське артилерійське 

училище 

1904 

Вища Миколаїівська академія 

Генерального штабу 

1910 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 Дата, червоні/білі війська,заняття 

Перейшов до ворога З 1920 р. в РСЧА. Викладач у воєнній академії 

РСЧА. Арештований органами НКВС, помер у 

в’язниці в 1936 р. 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга І. – Київ: Темпора, 2007. – 536 с. 
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35. 

1. Прізвище:    Ціріц                       2. Ім’я: Густав 

3. Військове звання:  генерал-майор УГА 

4. Дата народження-смерті: 01.12.1887-1939 

5. Місце народження:  м. Сатмар, Австро-Угорщина  

6. Національність:  німець 

7. Віросповідання: - 

8. Соціальне походження: з міщанської сім'ї  

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Віденська кадетська школа - 

Вища Терезіанська військова академія 1909 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 Професія, ким і коли репресований  

Залишився в УРСР, репресований У 1920 р. заарештований, вивезений 

до Москви, помер у тюремній лікарні 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства; 
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36. 

1. Прізвище:    Лобковіц                       2. Ім’я: Вільгельм 

3. Військове звання:  отаман УГА 

4. Дата народження-смерті: 03.02.1893-05.02.1938 

5. Місце народження:  м. Фрідек, округ Фрідек-Сілезія, Австро-Угорщина  

6. Національність:  німець 

7. Віросповідання: - 

8. Соціальне походження: зі шляхетської родини 

9. Освіта: військова прискорена 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня гімназія 1908 

Вища Терезіанська військова академія 1914 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 Професія, ким і коли репресований  

Залишився в УРСР, репресований З 1921 р. в УРСР, викладач. 3 жовтня 

1937 р. заарештований, 5 лютого 

1938 р. розстріляний 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства; 
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37. 

1. Прізвище:    Габсбург                       2. Ім’я: Вільгельм 

3. Військове звання:  отаман УГА 

4. Дата народження-смерті: 10.02.1895-18.08.1948 

5. Місце народження:  Пула, Австрійське Примор'я, Австро-Угорщина  

6. Національність:  німець 

7. Віросповідання: римо-католицизм 

8. Соціальне походження: з династії Габсбургів 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Віденське реальне училище 1905-1912 

Вища Терезіанська військова академія 1913-1915 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 Професія, ким і коли репресований  

Залишився в УРСР, репресований На еміграції в Австрії. 26 серпня 

1947 р. заарештований СМЕРШ, 

помер 18 серпня 1948 р. в тюремній 

лікарні 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства; 
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38. 

1. Прізвище:    Пуза        2. Ім’я: Євген 

3. Військове звання:  отаман УГА 

4. Дата народження-смерті: 24.04.1882- 1953 

5. Місце народження:  Австро-Угорщина 

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: -  

8. Соціальне походження: з інтелігенції 

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня - - 

Вища Військово-технічна академія в 

Празі 

- 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 

 Громадсько-політична,військова діяльність 

Еміграція З 1920-х рр. проживав на Закарпатті, 

Чехословаччина. Член Директорії Підкарпатської 

Русі, засновник Соціал-Демократичної партії на 

Закарпатті, редактор, журналіст 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

Джерело: Енциклопедія українознавства; 
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39. 

1. Прізвище:    Якверт                       2. Ім’я: Ріхард 

3. Військове звання:  отаман УГА 

4. Дата народження-смерті:1892-? 

5. Місце народження:  Відень, Австро-Угорщина  

6. Національність:  німець 

7. Віросповідання: - 

8. Соціальне походження: з міщанської родини  

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня Артилерійська школа - 

Вища - = 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 Професія, ким і коли репресований  

Залишився в УРСР, репресований В УРСР, ЧУГА, працював в 

більшовицькій резидентурі 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

 

 

Джерело: Стецишин О. Ландскнехти Галицької армії. — Львів : Часопис, 2012. 
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40. 

1. Прізвище:    Бубела                       2. Ім’я: Петро 

3. Військове звання:  отаман УГА 

4. Дата народження-смерті:1887-1920,або 1934 

5. Місце народження:  с. Лисиничі, Австро-Угорщина  

6. Національність:  українець 

7. Віросповідання: греко-католицизм 

8. Соціальне походження: із селянської родини  

9. Освіта: військова нормальна 

     Назва навчального         

закладу 

Період 

Початкова - - 

Середня гімназія - 

Вища Львівський університет; 

Віденська вища офіцерська 

школа 

- 

 

10.  Подальші долі після Української революції: 

 Професія, ким і коли репресований  

Залишився в УРСР, репресований Розстріляний більшовиками в Одесі 

після переходу УГА на бік Червоної 

армії в 1919 році, або жив нелегально 

в Одесі, в 1934 р. заарештований і 

страчений 

 

11. Сімейний стан:  - 

 

 

Джерело: К. Є. Науменко. Бубела Петро // Енциклопедія історії України : у 10 

т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН 

України. — Київ : Наук. думка, 2003. — Т. 1 : А — В. — С. 385. 
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Додаток 3. Просопографічний аналіз офіцерів армії УНР 

Схема 1. Генеральна старшина армій УД і УНР: становий зріз (50 осіб) 

 

 

 

Схема 2. Генеральна старшина армій УД і УНР: освітній зріз (50 осіб) 

 

 

 

Становий зріз

Дворяни - 60%

Цивільні - 20%

Військові - 24%

Селяни - 14%

Освіта

Військова(довоєнна) - 86%

Військова(прискорена) - 8%

Військова(в революцію) - 2%

цивільна - 4%
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Схема 3. Генеральна старшина армій УД і УНР: життєві долі (50 осіб) 

 

 

 

 

 

 

Освіта

Вища - 58%

Середня - 42%

Життєві долі

Загинули в період 1917-1921 
рр. - 8%

Перейшли до ворога - 26%

Залишились в 
УСРР/репресовані - 14%

Еміграція - 52%
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Додаток 4. Просопографічний аналіз офіцерів УГА 

Схема 1. Генеральна і полкова старшина УГА: становий зріз (40 осіб) 

 

 

 

Схема 2. Генеральна і полкова старшина УГА: освітній зріз (40 осіб) 

 

 

 

 

Становий зріз

Дворяни - 27,5%

Цивільні - 57,5%

Військові - 15%

Селяни - 7,5%

Освіта

Військова(довоєнна) - 70%

Військова(прискорена) -2,5%

цивільна - 27,5%
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Схема 4. Генеральна і полкова старшина УГА: життєві долі (40 осіб) 

 

 

 

 

 

Освіта

Вища - 77,5%

Середня - 22,5%

Життєві долі

Загинули в період 1917-1921 
рр. - 7,5%

Перейшли до ворога - 7,5%

Залишились в 
УСРР/Репресовані - 35%

Еміграція - 50%
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Додаток 5. Закон Директорії УНР «Про поліпшення стану 

військових». 

 

(ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 69270. – Т. 26. – Арк. 57) 
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Додаток 6. Платня служачим в Військовій Офіції Украінської Народньої 

Республіки. 
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Розряди 9 10 11 12 13 14 15 16 

Місячна платня в 1-м 
році служби 

 

445 490 535 630 675 715 755 845 
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Розряди 

17 18 19 20 21 22 23 24 

 
Місячна платня в 1-м 

році служби 

 

 
 

885 935 960 995 1030 1220 
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Ориґінал підписав: Військовий отаман Сиротенко 

З ориґіналом згідно: в.о. начальника організаційного 

відділу, полковник Новіков 

 

(ЦДІА України у Львові. – Ф. 581. – Оп. 1. – Спр. 31. – Арк. 29) 
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Додаток 7. Закон про встановлення тимчасового росту платні в дієвій 

армії і запасових частинах війська. І червня 1920 р. 

 

 

 

 

Посади 

 

 

 

 

В Дієвій Армії В запасових 

частинах 

На місяць Порціонне на 

добу 

Платні на місяць 

Командір дівізії 14.000 300  

Помішник командіра 13.000 250 

Начальник штабу 13.000 250 

Кмдр стріл.бригади 13.000 200 

Кмдр гармат. Бригади 12.500 200 

Кмдр запас.бригади   11.000 

Дивізійний інжинір 12.500 200  

Начальник постачання 12.500 200 

Начальник штабу бригади 12.500 200 

Пом.кмдра запас.бригади   10.000 

Кмдр полку і куріня 12.000 200  

Кмдр авто-кольони 12.000 150 

Кмдр радіо-дівізіону 12.000 150 

Кмдр авто-дівізіону 12.000 150 

Кмдр панцирн. Дівізіону 12.000 150 

Начальник постач. 

Запас.бригади 

  9.000 

Кмдр інжинірного куріня 10.000 150  

Кмдр телеграфного куріня 10.000 150 

Начальник від. штабу дівізії 10.000 150 

Кмдр окремої сотні 9.000 120 7.000 

Кмдр не окремої сотні 8.000 120 6.000 

Кмдр батерії 9.000 120 6.500 

Начальник від. Штабу 

бригади 

8.000 120 6.000 

Кмдр дивізійного обозу 8.000 120  

Кмдр чети 6.500 90 5.000 

Молодший старшина 6.000 60 4.500 

 

(ЦДІА України у Львові. – Ф. 581. – Оп. 1. – Спр. 76. – Арк. 139) 
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Додаток 8. Тимчасовий припис мірини (дієти) в лічницях ЗУНР. 

 
 
 
 

СНІДАННЯ Друге 

снідання 

 
 

 

ОБІД Підвечі 

рок 

ВЕЧЕРА Виїмковий 

припис 

1
 д

. 
С

тр
о

га
 

   

 

Чай з молоком 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Клиїк: риж або 
крупки 

 

 
 

 

 

  

клиїк 

 

Молоко 40 
цл; 

Молочна 

страва; 
Винна 

подливка; 

Вино 25 цл 

ІІ
 Д

. 
п

ер
ех

о
д

о
в
а 

 
Кава з молоком; 

 

Булка 

 
 

 

 

 
1.Росіл з крупками, 

клюсочками або 

тертим тістом або 
крупи; 

 

2.а) потравка ; 

 
2.б) печеня з яриною 

 

 

 
Кава або 

чай з 

молоком 

 
Молочна 

страва 

 
Молоко 40 

цл; 

Компот; 
Яйця штук 2; 

Омлєт; 

Гаше; 

Вино 25 цл; 
Пиво; 

булка 

ІІ
І 

Д
. 

д
л
я
 в

и
зд

о
р
о
в
ц

ів
 

  ІІ
І 

 

 

Кава з молоком; 

 

Хліб 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

молоко 

 

1.Росіл як ІІ д.; 

 

2.Мясо з яриною; 
 

3.Мучн страва; 

 
4.Хліб 

 

 
 

 

Молоко; 

 

Чай 

 

А) Мясна 

страва 

(гуляш і 
подібне) 

 

Б) Мучна 
страва 

 

Печеня; 

 

Компот; 
 

Яйця штук 2; 

 
Вино 25 цл 

IV
 Д

. 
д
л
я
 з

д
о

р
о
в
и

х
 

  Iv
 

          

 

Чорна кава; 
 

Денна пайка хліба 

  

 
1.Росіл; 

 

2.Мясо з яриною; 
 

 

  

1.Чорна кава; 
 

2.Ярина, 

каша або 
мучна страва 

 

Звичайна приправа денно: сіль – 20 г, суха ярина – 5 г, цибуля 10 г, товщ – 15 г, або    

солонина – 19 г, мука – 20 г, оцет – 2 цл, паприка – 2 г. 

(Вістник Державного Секретаріяту Військових Справ. – 1919. – Ч. 12. – 1 мая) 
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Додаток 9. Замітка на місяць січень 1920 р. на пібрані і видані державні 

гроші Збірної Станиці Команди Етапу Галицької Армії. 

Дата 

 

 

 

А іменно Прихід 

крб. 

Розхід крб. Решта  крб. 

1920 1/1 

 

Позістала готівка з грудня 1919. 

 

62. 493 крб.   

1/1 
 

За виплачений льон за 1 декаду 
 

 4822 
 

57617. 55 
 

2/1 

 

 

За виплачені побори старшинам 

за місяць січень 

 15.585 42086. 55 

3/1 За продаж 4 пуди (54 кг) цукру 3200  45286. 55 

9/1 

 

За куплен. 3 пуд (48 кг) соломи  50 80.076. 55 

 
14/1 

За куплен. 3 пуд (48 кг) соломи 
для коний 

 30 92.646. 55 

15/1 

 

За куплені 24 бутилки горівки 

святочне для підстаршин і 

стрільців 

 2400 90.246. 55 

17/1 

 

За куплен. 2 пуд (32 кг)  сїна для 

коний 

 60 90136. 55 

 
18/1 

За куплен. 1 кг перцю і 20 кг 
цибулі 

 40 90.096. 55 

19/1 За куплен. 40 кг волового мяса  2000 88.096. 55 

21/1 За підкованє коний  150 88.546. 55 

21/1 
 

За продаж дві стари і поломані 
сани 

600  88.696. 55 

25/1 

 

За куплен. 17.60 кг мяса  880 82.414. 55 

26/1 За куплен. 20 пуд (32 кг) вівса  1800 80.614. 55 

 

(ЦДІА України у Львові. – Ф. 749. – Оп. 1. – Спр. 42. – Арк. 42) 
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Додаток 10. Перелік речей для утримання військових зі Штабу і 

Управління залізнично-технічного війська УНР на 1918 рік. 

 

(Národní archiv v Praze. – F. 922. – K. 3. – inv.č. 33.) 
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Додаток 11. Українські військовики з УГА у таборі Йозефів, ЧСР, 1921 р.  

 

(Národní archiv v Praze. – F.922. – K.4. – inv.č.57. – S. 3) 

Додаток 12. Українські військовики з УГА у таборі Йозефів, ЧСР, 1921 р.  

 

(Národní archiv v Praze. – F. 922. – K. 4. – inv.č.57. – S. 8) 
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Додаток 13. Українські військовики з УГА у таборі Йозефів, ЧСР, 1921 р.  

 

(Národní archiv v Praze. – F. 922. – K. 4. – inv.č.57. – S. 12) 

 

Додаток 14. Посвідка підхорунжого Костя Чеховича про приналежність до 

УГА. 

 

(Národní archiv v Praze. – F. 922. – K. 7. – inv.č.160) 
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Додаток 15. Набірний записник хорунжого УГА Костя Чеховича 

 

 

(Národní archiv v Praze. – F. 922. – K. 7. – inv.č.160) 
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Додаток 16. Президія з’їзду Союзу українських ветеранів в Еттлінґені.  

Німеччина, 1948 р.  

 

(Український музей-архів у Клівленді, колекція К. Лисюка) 

 

Додаток 17. Генерали армії УНР Б. Неїло-Палій, М. Садовський і 

М  Омелянович-Павленко. Німеччина, 11 червня 1948 р. 

 

(Український музей-архів у Клівленді, колекція К. Лисюка) 
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Додаток 18. Генерал-полковник армії УНР М. Омелянович-Павленко на 

відпочинку. Авґсбурґ, Німеччина, 1948 р. 

 

(Український музей-архів у Клівленді, колекція К. Лисюка) 

Додаток 19. З довідки «Про бандитсько-терористичні прояви в Україні», 

листопад-січень 1931–1932 рр. 

 

 

(ГДА СБУ. – Ф. 16. – Оп. 1. – Спр. 12) 
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Додаток 20. Загальні результати по справі ОГПУ «Весна».

 

(ГДА СБУ. – Ф. 6. – Оп. 1. – Спр. 67093. – Т. 1-в) 
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Додаток 21. Виписка з протоколу засідання Судової Трійки при Колегії 

ДПУ УСРР від 22-23 червня 1931 р. із постановою вироку на генерал-

хорунжого армії Української Держави Михайла Лебедіва. 

 

 

(ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 67093. – Т. 2417) 

 

Додаток 22. Фотографія з архівно-кримінальної справи полковника армії 

УНР Івана Литвиненка – «Морозенка», «Данила Солончака».  

 

(ГДА СБУ. – Ф. 5. – Спр. 10418. – Т. 1) 
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Додаток 23. З доповідної записки народному комісару НКВС УСРР 

Леплевському про боротьбу з українською націоналістичною 

контрреволюцією від 5 вересня 1937 р.  

 

 

(ГДА СБУ. – Ф. 16. – Оп. 1. – Спр. 102) 
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Додаток 24. Із «Записки по проводу», Москва, НКВС, Єжову М. І. від 21 

березня 1938 р. Успенський 

 

 

(ГДА СБУ. – Ф. 16. – Оп. 1. – Спр. 233) 
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Додаток 25. З доповідної записки «Про результати операції по полякам в 

Київській області» народному комісару НКВС УСРР Леплевському 

станом на 10 грудня 1937 р. 

 

 

(ГДА СБУ. – Ф. 16. – Оп. 1. – Спр. 194) 

 

 


