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Після поразки визвольних змагань західноукраїнські землі опи-

нилися у складі Польщі, тож переважна більшість провідних гро-
мадсько-політичних і військових діячів перебувала у вимушеній 
еміграції. З огляду на системне придушення польською владою 
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українського національно-визвольного руху все більше відчува-
лася потреба фіксації революційних подій 1917–1921 рр. І хоча з 
метою збереження історичного спадку видавничу діяльність було 
розпочато вже у 20-х роках [19], на початку 1930-х рр., коли 
від виру буремних подій Української революції минуло близько 
десяти років, автори мемуарів пояснювали необхідність публікації 
спогадів занепокоєнням, що «з часом наша боротьба ... буде відома 
тільки з чужих джерел і наших устних переказів, які все більше 
відбігатимуть від історичної правди» [12, с. 5]. Таким чином, як 
учасники, так і пересічні очевидці революційних подій намагалися 
у спогадах максимально висвітлити військову та дипломатичну ді-
яльність українських національних сил, дати характеристику різним 
політичним постатям, пояснити причини військових невдач тощо. 

Серед мемуарів, виданих у першій половині 1930-х років, до-
мінують спогади українських військових діячів, дещо меншу частку 
становить політична та дипломатична мемуаристика. Поза межами 
українських земель основними центрами підготовки і публікації 
мемуарів були місця інтернування вояків УГА й армії УНР — 
Польща та Чехословаччина. На західноукраїнських землях пере-
важна більшість мемуарів побачили світ завдяки львівському ви-
давництву «Червона Калина». Воно, як відомо, спеціалізувалося 
на виданні матеріалів, документів і спогадів про визвольні зма-
гання, а також праць з історії України та художніх творів на 
воєнну тематику. За весь період існування (1921–1939) видав-
ництво надрукувало понад 70 книг, приблизно третину з яких 
становили мемуарні видання. 

Західноукраїнська мемуаристика досліджуваного періоду ши-
роко представлена військово-політичними виданнями, що тема-
тично охоплюють спогади про Першолистопадове повстання у 
Галичині, висвітлюють бойовий шлях Української галицької армії 
та подальшу долю старшин після розпаду УГА, розкривають 
дипломатичну діяльність ЗУНР. Політичні мемуари, видані у Га-
личині на початку 1930-х рр., містять свідчення державних і гро-
мадсько-політичних діячів про передумови проголошення, діяльність 
і причини поразки ЗУНР. У цьому контексті варто відзначити ви-
даний у 1931 р. «Червоною Калиною» мемуарний нарис першого 
голови уряду ЗУНР Костя Левицького «Великий зрив» [13]. Це 
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своєрідне продовження попередніх фундаментальних історико-
мемуарних праць видатного галицького політика: «Історії полі-
тичної думки галицьких українців 1848–1914» [15] та «Історії 
визвольних змагань галицьких українців з часу світової війни 
1914–1918» [14]. У «Великому зриві» К. Левицький на основі осо-
бистих спогадів та окремих документальних джерел висвітлив події 
березня-листопада 1918 р., а також докладно охарактеризував під-
готовчу роботу, здійснену напередодні українського збройного по-
встання, що увійшло в історію під назвою «Листопадовий зрив». 

Перебігу Листопадового зриву присвячена ще одна цінна та 
об’ємна воєнно-історична праця «Листопадові дні 1918 р.» [12]. 
Її автор Олекса Кузьма — журналіст, сотник УГА, учасник листо-
падових боїв, довголітній співробітник часопису «Діло» (впродовж 
1902–1938 рр. з перервами на час Першої світової війни), редактор 
офіційного органу УНДО «Свобода». У книзі автор на підставі 
власних спостережень і документів об’єктивно висвітлив безпо-
середню підготовку і хід Першолистопадового повстання, про-
аналізував його передумови й наслідки у Львові та повітових 
центрах — Станиславові, Тернополі, Перемишлі, Чернівцях. У спо-
гадах день за днем простежено воєнні дії у місті між українською 
і польською сторонами, подано характеристику українського ко-
мандування, зокрема Дмитра Вітовського, Григорія Коссака, Гната 
Семеніва, описано хід багатьох локальних боїв. У виданні яскраво 
зображено побут українських вояків і складні умови міської війни 
для українських стрільців, показано роль Українських січових 
стрільців у львівських боях, висвітлено переговори політичного 
і військового керівництва з поляками, проаналізовано окремі по-
милкові дії українського командування. Автор використав руко-
писні та усні спогади учасників та очевидців листопадових боїв, 
опрацював, як зазначив у передмові, всі тогочасні польські та 
вітчизняні публікації. Книга складається із 34 розділів, містить 
велику кількість ілюстративного матеріалу: планів, карт, фото-
графій, зокрема 67 портретів українських військових і державних 
діячів. Дуже цінним є використання у виданні документів На-
чальної Команди УГА, до того часу недоступних загалу. На 
думку дослідників, «Листопадові дні 1918 р.» О. Кузьми є чи не 
найкращим описом військового аспекту встановлення української 
влади у Львові восени 1918 р. та одним із найповніших джерел 
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про ті події [3, с. 5; 31; 45, 1973, с. 124]. На якості книги пози-
тивно позначилася професійна майстерність автора-журналіста, а 
також особиста участь О. Кузьми в українському Листопадо-
вому чині на посаді, що зобов’язувала бути у курсі всіх подій, — 
Олекса Кузьма був сотником Галицької армії й очолював тоді 
Пресове бюро українського війська. 

О. Кузьма довго не міг опублікувати свою книгу, навіть спо-
дівався видати її в Радянській Україні. Про це довідуємося з 
його листа до Кирила Студинського від 12 жовтня 1927 р. [41, 

с. 508-510]. Дізнавшись про від’їзд К. Студинського зі Львова, 
О. Кузьма звертався до нього з проханням посприяти з виданням 
спогадів у Києві чи Харкові: «Я написав книжку, яку можу ви-
дати тільки за границею. Є це історія нашої Львівської кампанії 
у листопаді 1918 р. Річ, якої під теперішнім польським режімом 
не вільно публічно не то обговорювати, але й згадувати. Поль-
ська цензура конфіскує всякий натяк на український державний 
переворот з 1918 р., щоби витерти з тямки нового українського 
покоління великий визвольний зрив національного духа та вбити 
в зародку українську державницьку традицію. Виїмки із цеї праці, 
які я пробував досі друкувати у фельєтонах українських часо-
писів, були все в цілости конфісковані» [41, с. 508-509]. У «Літо-
писі Червоної Калини» за червень 1930 р. у замітці «Від Видав-
ництва «Червона Калина» знаходимо відомості, що книга Олекси 
Кузьми під назвою «Бої за Львів» видавництво передало до друку: 
«Праця О. Кузьми ... буде одним із найповажніших видань щодо 
коштів та розмірів — книга великої історичної вартости, яка крім 
грошевих вкладів вимагає і чимало часу, заки вийде з друку, тому 
годі устійнити докладно речинець її появи. Всежтаки найдалі з 
початком осінного сезону вона буде в продажі» [2]. Зрештою, 
книга була видана у 1931 р. накладом автора, про що зазначено 
у вихідних даних видання. Як висловився у рецензії Іван Кедрин-
Рудницький, «праця О. Кузьми — це ціла і повна історія кривавої 
тритижневої кампанії за Львів в історичному 1918 р. з переглядом 
усіх найважніших тодішніх політичних актів і цілого тодішнього 
політичного становища в краю» [9, с. 2]. 

Багато мемуарних творів видавництво «Червона Калина» пуб-
лікувало на сторінках місячника «Літопис Червоної Калини». 
Згодом деякі з них вийшли окремими виданнями, зокрема спогади 
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підхорунжого Зенона Стефаніва «Від Славянська до Тухолі» 
(Коломия, 1933) [37]. Попередньо вони були надруковані у «Лі-
тописі Червоної Калини» під назвою «Два роки в Українській 
Армії : (спомини 17-літного підхорунжого)» [38]. У передмові до 
видання Андрій Чайковський наголосив на цінності правдивих і 
змістовних спогадів про визвольні змагання, вміщених на сто-
рінках періодичних видань «Червоної Калини»: «Якби не її [«Чер-
воної Калини»] Альманахи, не Літопис, то грядуче українське по-
коління й незнало би про наше недавнє минуле» [37, с. 5]. Оскільки 
«Літописи Червоної Калини» були на той час доступні не кожному 
українцю, А. Чайковський наголошував на необхідності поширення 
статей із них окремими брошурами, «щоб протиснулися в най-
дальші кутки нашої батьківщини, під селянські стріхи» [37, с. 5]. 

Цікаві спогади під назвою «Записки четаря» [8] залишив учасник 
визвольних змагань 1918–1919 рр., педагог і журналіст Ілько Ка-
лічак. Народився І. Калічак 29 липня 1897 р. у с. Снятинці на Дро-
гобиччині [39, с. 12]. У березні 1917 р. мобілізований до авст-
рійської армії, пізніше вступив у ряди УСС, згодом — в УГА. 
Як очевидець і учасник визвольних змагань, у спогадах описав 
ситуацію, що склалася у Дрогобичі напередодні Листопадового 
зриву 1918 р., та висвітлив події до 1 грудня 1918 р., коли дрого-
бицька сотня відійшла на фронт. Закінчується розповідь описом 
подій на Хирівському фронті та наступу переважних сил польської 
армії 15 травня 1919 р. Книга наповнена багатьма захопливими 
фактами, «читається легко, й видно, що автор не позбавлений 
письменницького хисту» [39, с. 13]. У рецензії на видання, вмі-
щеній у часописі «Дзвони», зазначено: «Автор не обмежився до 
сухої реєстрації фактів, але старався представити описувані події 
пластично, літературним способом, ... через те книжка читається 
якби повість» [29, с. 637]. 

Водночас із воєнними діями національно-визвольні змагання 
тривали і на дипломатичному фронті. Один із аспектів зовнішньої 
політики уряду ЗУНР, а саме — діяльність галицької делегації 
під час польсько-радянських переговорів у Ризі, відтворив у спогадах 
Осип Назарук [20]. Галицькі політики покладали великі надії на 
розв’язання східногалицького питання і визначення зовнішньо-
політичного статусу ЗУНР на Ризькій мирній конференції 1920–
1921 рр. У мемуарах О. Назарук описав прибуття у вересні 1920 р. 
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до Риги делегації ЗУНР на чолі з К. Левицьким, до складу якої 
також входив автор, докладно висвітлив організацію і перебіг 
переговорного процесу, представив дипломатичну діяльність де-
легації ЗУНР у Ризі, її контакти з радянськими представниками. 
Подав низку документів та заяв, зокрема до Президії Мирової 
Конференції в Ризі від 21 та 27 вересня 1920 р., в яких галицька 
делегація виступила «проти вирішування державного становища 
Східної Галичини без згоди її населення» [20, с. 22]. Коли ж 
прелімінарні умови договору були підписані, галицька делегація 
від імені уряду висловила «рішучий протест проти всякого, хочби 
лиш тимчасового розпоряджування землею Сх. Галичини чи зі 
сторони Польщі чи зі сторони Росії або України, бо всяке рішення 
дотично сх.-галицької території без згоди представників Націо-
нальної Ради Сх. Галичини, се ярке насилування права само-
визначення населення сеї території. І тому таке вирішення не 
може мати ніякого значіння та його наш нарід ніколи за важне 
не признасть» [20, с. 145-146]. На жаль, прагнення українців тоді 
не були підтримані, сторони договору (РРФСР і УРСР з одного 
боку, і Польща з іншого) не взяли до уваги протесту галичан. 

Окремий пласт мемуарних творів становлять спогади колишніх 
полонених старшин УГА. Як відомо, у травні 1920 р., пройшовши 
трагічний і героїчний шлях боротьби за національну державність, 
Українська галицька армія остаточно припинила існування як вій-
ськова формація. Виснажена безперервними боями та епідеміями, 
Галицька армія у лютому 1920 р. вимушено перейшла на більшо-
вицький бік і була реорганізована в Червону Українську галицьку 
армію (ЧУГА). Але галицькі вояки, не полишаючи визвольної 
боротьби та надії здобути українську самостійність, вже в квітні 
1920 р. розривають із Червоною армією. Під час переходу до 
Армії УНР, що була у союзі з польськими військами, бригади 
УГА були оточені, роззброєні й заслані до таборів. Більшу частину 
старшин інтерновано до польських таборів військовополонених, 
решта потрапила до більшовицького концтабору поблизу залізничної 
станції Московської окружної залізниці — Кожухово (нині — 
мікрорайон Москви, Росія). Це один із перших радянських конц-
таборів, де утримували галицьких січових стрільців. Він був зас-
нований наприкінці 1919 р. і проіснував, ймовірно, до 1922 р. 
[11; 22]. Загалом через Кожухів пройшло щонайменше 600 галичан 
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[16, с. 347], серед них — генерал-хорунжий УГА Осип Микитка, 
отамани УГА Семен Горук, Роман Дудинський та Осип Букшо-
ваний, сотник УГА Іван Цяпка, син Івана Франка — Тарас. 

Історично цінні та змістовні спогади про життя галичан у та-
бірній неволі залишив в’язень кожухівського табору Іван Мак-
симчук [18]. Вони видані у 1930 р. «Червоною Калиною». Юрист, 
доктор права та громадський діяч І. Максимчук свого часу був 
адвокатом у Старому Самборі та в Стрию, у 1918 р. вступив до 
лав УГА і в період національно-визвольних змагань був поруч-
ником-суддею Польового суду в УГА. Після трагедії Галицької 
армії у квітні 1920 р. особовий склад польових судів розділив свою 
участь з її бійцями і командирами. Так автор спогадів опинився 
у більшовицькому полоні. І. Максимчук був ув’язнений у Ко-
жухівському таборі від 6 травня до 10 липня 1920 р. На основі 
власних переживань і спостережень описав непросте табірне життя: 
жахливі умови утримання, жалюгідне харчування, важкі фізичні 
випробування та хвороби, через які померла частина ув’язнених. 

І. Максимчук згадував, що, незважаючи на нестерпні умови 
табірного життя, «майже усі Галичани були зайняті веденням 
культурно-просвітної роботи в таборі» [18, с. 65], серед поло-
нених був створений і діяв український хор під диригуванням 
поручника УСС Євгена Ясеницького, український аматорський 
театр і навіть симфонічний оркестр. Це хоч частково відволікало 
галицьких ув’язнених від «сірої важкої буденщини» таборового 
пригноблення. Одним із найдраматичніших днів, описаних у спо-
гадах, був день 16 червня 1920 р. Тоді з Кожухова до Архангель-
ська вивезено понад 100 старшин, про подальшу долю яких, як 
пише автор, відтоді нічого не було відомо. Як з’ясувалося згодом, 
цю групу галичан повезли до Соловецького концтабору та пере-
повнену в’язнями баржу затопили у Білому морі [17, с. 312]. 
І. Максимчук подав список (с. 80-81) вивезених з Кожухова до 
Архангельська галичан. 

На сторінках своїх мемуарів І. Максимчук неодноразово спро-
стовує або уточнює дані, наведені у книзі Степана Шухевича 
«Спомини з Української-Галицької Армії (1918–1920)» [47]. Зок-
рема, одне з таких уточнень стосується подальшої долі генералів 
Осипа Микитки та Густава Ціріца. У п’ятій частині спогадів 
С. Шухевич висловив таке припущення: відповідно до депеші від 
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квітня 1920 р. обох генералів мали б доправити Дніпром на паро-
плаві до Києва в розпорядження революційного трибуналу. Однак, 
як стверджував С. Шухевич, пароплав затонув і О. Микитка та 
Г. Ціріц або загинули, або врятувалися та були відправлені до 
Москви, де їх розстріляли [47, с. 36]. І. Максимчук у своїх спо-
гадах описав, як 20 травня 1920 р. генерал Осип Микитка прибув 
до Кожухова після ув’язнення у Бутирській тюрмі в Москві. У 
ній перебував також Г. Ціріц, який через хворобу залишився у 
тюремному лазареті і в Кожухівському таборі ніколи не був [18, 

с. 94]. До О. Микитки неодноразово зверталися представники Все-
російської Надзвичайної Комісії (ВНК) з пропозицією очолити ко-
мандування в червоній армії, однак він рішуче відмовляв, заяв-
ляючи, що «волить бути стрільцем в своїй армії як ґенералом в 
червоній ... не признає влади совітів і ні за яку ціну служити не 
буде» [18, с. 95]. На початку серпня 1920 р. О. Микитку вивезли 
до ВНК у Москву, де разом із Г. Ціріцом розстріляли. За іншими 
даними, Г. Ціріц помер раніше у московській тюремній лікарні 
[16, с. 351]. Очевидно, що С. Шухевич не міг достеменно орієн-
туватися в подіях, що відбувалися після квітневої трагедії УГА 
1920 р. й арешту галицьких частин, оскільки сам не був безпо-
середнім очевидцем тих подій. Наявність у спогадах таких роз-
біжностей ще раз доводить, що задля уникнення плутанини у 
фактах, мемуари вимагають ретельного порівняння з різноманіт-
ними джерелами та критичного аналізу. 

Особливу подяку від свого імені та від імені колишніх кожу-
хівських в’язнів за опіку, неодноразові відвідини та численні кло-
потання до ВНК І. Максимчук висловлював Олександрові Гара-
севичу — кооперативному і просвітянському діячеві з Тернопіль-
щини, співробітнику Галицького бюро при ЦК РКП(б). Окремо 
слід відзначити роль Галицького бюро у звільненні галичан із 
кожухівського концтабору. Цей партійний орган був створений 
26 лютого 1920 р. у Москві з метою організації агітації і пропа-
ганди серед військовополонених і біженців — вихідців із захід-
ноукраїнських земель, залучення їх до Компартії та використання 
близько 50 тисяч галичан, розпорошених по всій Росії, у зброй-
ному конфлікті з Польщею. Діяло Галбюро до кінця 1920-го р. 
Завдяки зусиллям співробітників Галицького бюро при ЦК РКП(б) 
звільнено близько 250 вояків і старшин УГА [22]. 
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Спогади І. Максимчука — одне з небагатьох джерел щодо ви-
вчення загибелі галицьких офіцерів у радянському концентрацій-
ному таборі. У 1931 р. рецензент, що заховався під криптонімом 
П.О.К., зазначав: «Спомини дра Максимчука висвітлюють один 
із найменше знаних епізодів мартирольогії Галицької Армії» 
[30, с. 635]. Їх можна назвати унікальними, оскільки згадок про 
Кожухів серед мемуарів зовсім небагато: відомі ще спогади Ми-
коли Спанчака, який теж був у сумнозвісному кожухівському 
таборі, видані у 1968 р. [36]. 

Цінним історіографічним джерелом є українська еміграційна 
мемуаристика. На початку 1930-х рр. — це здебільшого спогади 
провідних українських військових діячів армії УНР: старшин і ге-
нералів. Військовий історик-дослідник Лев Шанковський зазначав, 
що після визвольної війни 1917–1920 рр. на західноукраїнських 
землях, а також в еміграції в Польщі та інших європейських 
країнах проживало понад шість тисяч колишніх старшин україн-
ських армій [45, 1971, с. 73]. Усвідомлюючи необхідність воєнно-
історичної роботи, вони активно упорядковували та редагували 
збірники документів періоду визвольних змагань, опрацьовували 
довідкові воєнно-історичні матеріали для енциклопедій, вміщували 
публікації спогадів у календарях-альманахах, видавали окремі 
воєнно-мемуарні твори. 

Великий масив еміграційної мемуаристики цього періоду з’явився 
у Польщі, де, починаючи з 1920-х рр., зосередилась так звана 
«уенерівська» еміграція з Наддніпрянської України. Як відомо, в 
кінці 1920-го р. уряд Української Народної Республіки на чолі з 
Симоном Петлюрою вимушено емігрував до Польщі. 21 листопада 
1920 р. Армія УНР після напружених боїв перейшла за Збруч і 
була інтернована у польських таборах. На теренах Польщі, ряту-
ючись від розправи більшовиків, опинилося також, крім військових, 
багато цивільних емігрантів: працівників різних міністерств УНР, 
студентів, викладачів тощо. Наприкінці 1922-го р. в Польщі на-
раховувалося до 30 тисяч українських емігрантів [21, с. 33]. 

Більшість українських мемуарів про визвольні змагання, ви-
даних у Польщі, з’явились завдяки заходам воєнно-історичних, 
наукових і культурних установ і товариств, одним із яких був 
Український науковий інститут у Варшаві (УНІ), заснований 1930 р. 
заходами екзильного уряду УНР. Цю науково-дослідну установу 
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очолював професор Олександр Лотоцький, генеральним секретарем 
був Роман Смаль-Стоцький. Діяльність Інституту була присвя-
чена майже винятково українознавству і виявлялася головним 
чином у науково-видавничій справі. Загалом УНІ видав понад 
70 томів різних, переважно наукових, публікацій. 

Український науковий інститут займався питаннями економіки, 
культури та історії України, серед іншого розробляв і проблеми 
історії збройної боротьби за незалежність України. В історичній 
серії «Праць УНІ» вийшли друком два цінні археографічні ви-
дання. Перше — книга Олександра Доценка про Зимовий похід 
[4]. Підполковник Армії УНР О. Доценко, який впродовж 1919–
1920 рр. служив старшим ад’ютантом Головного Отамана військ 
УНР Симона Петлюри, мав у своєму розпорядженні багато уря-
дових документів. У 1932 р. на основі неопублікованих наказів 
УНР, оперативних звітів, доповідей і листів урядових цивільних і 
військових осіб, документів та радіозвітів, захоплених у ворогів, а 
також опираючись на друковані джерела, видав історію Зимового 
походу. Ця книга вийшла як 13-й том в історичній серії «Праць Ук-
раїнського Наукового Інституту». У передмові автор зазначив, що 
це шоста книга другого тому його «Літопису Української рево-
люції» (попередні книги вийшли друком у 1923–1924 рр. [5]). 

У семи розділах праці О. Доценко у хронологічному порядку 
описав події Першого Зимового походу Армії УНР, в якому, за різ-
ними даними, брали участь приблизно від трьох до шести тисяч 
вояків. Особливу історіографічну цінність має солідний корпус опе-
ративної документації Української Народної Республіки, поданий 
без змін і виправлень, що, як наголошував упорядник, дасть май-
бутнім дослідникам «точно видані документи й матеріяли, які, 
коли б і загинули їх оригінали, залишаться, як свідоцтво героїчних 
зусиль нашого війська в боротьбі за свободу й державність ук-
раїнської нації» [4, с. IV]. 

Ще одне видання — ґрунтовний збірник оперативних доку-
ментів Штабу Армії УНР під назвою «Українсько-московська війна 
1920 року в документах» [42]. Він вийшов друком у 1933 р. як 
15-й том «Праць Українського Наукового Інституту». Упорядкував 
документи учасник Першого зимового походу, голова штабу Вій-
ськового міністерства УНР в екзилі, генерал-полковник Армії УНР 
Павло Шандрук. Збірник вийшов із передмовою та під редакцією 
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військового міністра УНР в екзилі, генерал-хорунжого Армії УНР 
Володимира Сальського. У виданні документи розміщені у шести 
розділах і хронологічно охоплюють період від повороту Армії 
УНР з Зимового походу 6 травня 1920 р. до її переходу за Збруч 
21 листопада 1920 р. Кожен розділ містить короткий нарис за-
гальної воєнної ситуації та перебігу самої операції, до якої на-
лежать документи цього розділу. Обидва збірники документів 
мають допоміжний апарат, а саме: іменний та географічний по-
кажчики, покажчики одиниць і частин, карти-схеми боїв. 

Публікація документів часів Української революції передусім 
спрямована на їх збереження від забуття чи знищення, а також 
на більш об’єктивне висвітлення тих буремних подій їх учасни-
ками — авторами мемуарів. Влучно з цього приводу висловився 
Володимир Сальський: «Найтяжче писати історію тим, що робили 
її, і, на жаль, доводиться ствердити, що властива кожній воєнно-
історичній праці критична аналіза подій та поступовання учасників 
цих подій розростається внаслідок понесеної поразки до необме-
жених розмірів, до бажання всіх і все ганити. Такого характеру 
історичні праці малиб наслідком неправдиве освітлення всього 
перебігу боротьби та діяльности окремих її учасників. Видруко-
вана, всім приступна збірка документів у значній мірі ґарантує від 
такої субєктивности» [42, с. II-III]. 

До вагомих історико-мемуарних матеріалів українського визволь-
ного руху належить збірник «За Державність». Він друкувався у 
Каліші, де після ліквідації у 1924 р. табору інтернованих пере-
бувало близько 740 військовиків, зокрема 11 генералів, 10 пол-
ковників та 24 підполковники [10, с. 106]. Колишні вояки після 
чотирирічного існування інтернованих частин Армії УНР отри-
мали в Польщі статус політичних емігрантів. У Каліші деякий 
час існувала Українська Станиця (близько 1 500 осіб), управу якої 
очолював генерал Володимир Сальський, до неї входили гене-
рали Віктор Кущ, Павло Шандрук, Андрій Вовк, також тут діяло 
Товариство вояків Армії УНР, Спілка інвалідів, військово-наукове 
видавництво «Чорномор». Отже, саме у Каліші перебував чис-
ленний колектив військових, які мали високий фаховий та ос-
вітній рівні. Тому генералітет та колишні старшини генерального 
штабу Армії УНР, поставивши за мету збір матеріалів і документів 
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з історії національно-визвольних змагань 1917–1920-х рр., засну-
вали в Каліші Українське воєнно-історичне товариство (УВІТ), яке 
функціонувало впродовж 1920–1939 рр. За цей період УВІТ ви-
дало дев’ять збірників матеріалів з історії визвольної війни «За 
Державність» (під редакцією полковника Армії УНР Михайла 
Садовського). УВІТ всіляко заохочувало своїх членів, зокрема 
старшин і стрільців, писати спогади про свою участь у визвольній 
війні: «Чи буде це подано у вигляді воєнно-історичного нарису 
зо всіма документами, чи у вигляді спогадів, чи буде то поезія, що 
відбиває настрій та світогляд, важне є одно — висвітлити якийбудь 
період, навіть момент із нашої визвольної епохи» [6, с. 7]. 

У першій половині 1930-х рр., тобто у перших п’яти збірниках, 
найбільш показовими були праці провідних військових діячів. Ко-
лишній командир полку, згодом — бригади в армії УНР та го-
лова Товариства «Запорожець» у Каліші генерал-хорунжий Антін 
Пузицький у праці «Боротьба за доступи до Києва» [33] відтворив 
бойові дії українського війська 1919 р., найбільш драматичного 
в історії УНР. Підполковник Василь Прохода подав у «Записках 
до історії Сірих (сірожупанників)» історію створення і боротьби 
Першої Сірої дивізії Армії УНР [32]. Автор взяв за основу як 
власні, так і спогади товаришів-сірожупанників, а також накази, 
які збереглися в архівах бригади і дивізії. Полковник Армії УНР 
Володимир Савченко на підставі документів і розповідей свідків 
опублікував «Нарис боротьби війська У.Н.Р. на Лівобережжі на-
прикінці 1918 та початку 1919 рр.» [35]. 

Чи не вперше в історіографії визвольних змагань було вве-
дено в практику тематичний випуск збірника: третій збірник «За 
Державність» у 1932 р. присвячений Другому Зимовому походу, 
який відбувся в листопаді 1921 р. Ця пам’ятна сторінка бойо-
вого шляху Армії УНР висвітлена у шести опублікованих у збір-
нику працях: «Базар : (1921 р. – 1931 р.)» сотника Олександра 
Шпилинського [46], «До рейду 1921 року» сотника Петра Ва-
щенка [1], «15 діб на окупованій Москвою Україні» підполков-
ника Миколи Чижевського [43], «Рейд 1921 року» підполковника 
Івана Ремболовича [34], «За Україну, за її долю...» інженера Вік-
тора Яновського [48] і «Сторінка з Другого Зимового Походу» 
полковника Сергія Чорного [44]. Крім того, наведено прізвища 
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359 старшин і стрільців Армії УНР, які потрапили в полон до 
більшовиків і розстріляні біля містечка Базар [40]. 

Серед воєнних мемуарів, опублікованих на сторінках збірника, 
непересічну цінність має фундаментальна праця визначного ук-
раїнського воєначальника, генерала Михайла Омеляновича-Пав-
ленка «Зимовий похід (6.ХІІ.1919 – 6.V.1920 рр.)» [24], яка у 1934 р. 
надрукована окремим виданням у серії «Бібліотека Українського 
Воєнно-Історичного Товариства» [23]. Ці спогади мають значну 
воєнно-історичну вартість, насамперед з огляду на те, що М. Оме-
лянович-Павленко, як висловився Л. Шанковський, був найвизнач-
нішим українським генералом у визвольній війні українського на-
роду [45, 1972, с. 62]. Наприкінці 1918 р. — у першій половині 
1919 р. він командував Українською галицькою армією в боях 
проти польських військ, восени 1919 р. на чолі Запорізької групи 
Армії УНР здійснював операції проти білогвардійців, під час Пер-
шого Зимового походу й українсько-польського союзу 1920 р. 
обіймав посаду командувача Дієвої армії УНР. Природно, що ніхто 
не міг краще та більш об’єктивно за М. Омеляновича-Павленка 
оцінити загалом значення всієї військової акції Зимового походу. 
Автор спогадів не оминув помилок і невдач, зокрема й власних, 
чесно аналізував й поразки, з’ясовував їхні причини. У спогадах 
М. Омеляновичу-Павленку вдалося максимально повно, глибоко 
та об’єктивно відтворити події Зимового походу, коли за п’ять 
місяців війська пройшли 2500 км тилами Червоної та Білої армій. 

Наприкінці 1921 р. М. Омелянович-Павленко виїхав із Польщі до 
Чехословаччини, до 1944 р. жив у Празі, активно займався військово-
теоретичною працею та написанням мемуарів, запланувавши цикл 
«Звіти і спогади». На початку 1930-х рр. окремими виданнями у 
Празі надруковані його мемуарно-аналітичне дослідження «Ук-
раїнсько-польська війна, 1918–1919» [28] та воєнно-історична праця 
«На Україні, 1917–1918» [25]. Водночас у Львові видано «Пере-
говори з Добрармією» [26] та «Спомини» [27]. Воєнні мемуари 
М. Омеляновича-Павленка віддзеркалюють обставини збройної бо-
ротьби за незалежність України, ілюструють перемоги й поразки 
української армії, її героїчну боротьбу з ворогом і є вагомим дже-
релом з історії національно-визвольної боротьби українського народу. 
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У видавничій діяльності військової еміграції УНР чільне місце 
займає виданий 1930 р. у Празі «Збірник памяти Симона Пет-
люри (1879–1926)» [7]. Його підготував Празький Міжорганіза-
ційний Комітет для вшанування пам’яті С. Петлюри, фінансово 
видання збірника підтримали Комітети для вшанування пам’яті 
С. Петлюри в Подєбрадах і Парижі, Товариство імені С. Петлюри у 
Варшаві, редакція «Тризуба» та українське громадянство в емі-
грації. Ще у червні 1926 р. загальні збори Комітету прийняли по-
станову про видання «Збірника», однак збір матеріалів тривав до 
1930 р. У збірнику вміщено 17 статей різних авторів, які осо-
бисто знали С. Петлюру і по свіжій пам’яті відновлювали його 
діяльність у різних галузях та в різні періоди. Фактично, збірник — 
перша цілісна книга про С. Петлюру, яка містить статті біогра-
фічного змісту, ґрунтовні військово-історичні праці та спомини 
Максима Славинського, Василя Проходи, Степана Сірополка, Олек-
сандра Шульгина, Василя Короліва-Старого, Костя Мацієвича, Во-
лодимира Кедровського, Віктора Куща, Андрія Яковліва та ін. 

Варто відзначити, що західноукраїнські та українські емігра-
ційні видання, що містять спогади учасників визвольних змагань 
1917–1921 рр., звичайно ж потребують критичного використання 
поданої в них інформації та її глибокого аналізу. Незважаючи на 
це, вони є надзвичайно цінними історіографічними джерелами 
тогочасних революційних подій. Приклади завзятої боротьби за 
власну державу, зафіксовані на сторінках мемуарних видань, в пе-
ріод їх публікації були дієвими чинниками національного суспільно-
політичного життя, а також потужним джерелом патріотизму для 
наступних поколінь. 
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