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АНОТАЦІЯ 

Стичинський І. В. Повсякденне життя вояків австро-угорської та 

російської армій на українських теренах в роки Першої світової війни. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.05. – Етнологія. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка. – Київ, 2020. 

Перша світова війна була одним з найпотужніших військових конфліктів, які 

відбувались на українських землях впродовж ХХ ст. Крім великого військово-

історичного значення Велика війна стала для України також каталізатором процесу 

здобуття незалежності та соборності. Попри це Перша світова війна та комплекс 

пов'язаних з нею проблем залишається недостатньо розробленими у вітчизняній 

науці. Через це обрана тема дослідження є актуальною. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше в український 

історичній та етнологічній науках досліджено Першу світову війну в мілітарно-

антропологічному вимірі. Територію на якій відбувались бойові дії показано крізь 

призму сукупностей досвідів фронтового життя вояків австро-угорської та 

російської армій по обидва боки протистояння. Таким чином, українські землі 

постають в дослідженні як простір, на якому відбуваються численні культурно-

антропологічні процеси, пов'язані з націєгенезом, комунікацією між військовими 

та цивільними, міжетнічною взаємодією, формуванням рис національної та 

професійної (військової) культури тощо. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що її результати можуть широко 

застосовуватись в подальшій науковій роботі. Зокрема в дослідженні перебігу 

Першої світової війни в країнах Центральної та Східної Європи, військово-

історичних студіях, модерних антропологічних дослідженнях пов'язаних з 

проблемою «людини на війні». Також отримані результати можна застосувати в 

краєзнавчих дослідженнях, пов'язаних як з цілими регіонами (Галичина, Поділля, 

Полісся), так і з окремими місцевостями (райони, населені пункти) та пам'ятками з 
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часів Великої війни (будівлі, які слугували житлом для вояків, шпиталями, 

військові цвинтарі тощо).  

Актуальність проблеми також зумовлена специфікою новітніх підходів до 

опрацювання джерел в етнології. Зокрема, нині великого значення надається 

зображальним матеріалам (візуальна антропологія). При опрацюванні та критиці 

текстових джерел з'явилась можливість їх комплексного розгляду, без вилучення 

фрагментів, які, начебто, не відповідали моральним та етичним поглядам 

дослідника/суспільства (тексти, що мають сороміцькій зміст, пов'язані з питаннями 

тілесності та сексуальності).  Все це сприяє кращому досягненню мети роботи – 

дослідження повсякденного життя та побуту військовиків під час Першої світової 

війни. 

Хронологічними межами дослідження є період 1914-1918 рр., із зазначенням, 

що російська армія у 1917 р. формально перестає існувати після Лютневої 

революції. Географічні межі дослідження охоплюють переважно територію 

сучасної західної України (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, 

Закарпатська, Чернівецька, Волинська, Рівненська, Хмельницька обл.), місцевості 

у яких в досліджуваний період велись бойові дії.  

Джерельну базу дослідження можна поділити на дві групи. До першої 

належать писемні текстові джерела як офіційні документи, так і тексти особистого 

походження (щоденники, листи, спогади). В результаті опрацювання корпусу 

текстових джерел до дисертації було залучено деякі віднайдені в архівах 

неопубліковані документи, а також опубліковані, або частково опубліковані 

матеріали. До другої групи увійшла сукупність зображальних матеріалів 

(фотографій) з централізованих архівних збірок та приватних колекцій. Вони 

дозволяють ґрунтовніше розкрити положення, які містяться в текстових джерелах 

та історіографії досліджуваного питання. 

Попри те, що тематика Першої світової війни в українській історіографії 

актуалізувалась вже під час її перебігу, до сьогодні в Україні сформований 

порівняно незначний корпус ґрунтовних праць загального й спеціалізованого 
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характеру. Однак, автору вдалось серед історіографічного доробку українських 

дослідників виявити праці присвячені мілітарній антропології. Зокрема, уваги 

заслуговують дослідження етнологині О. Кузьменко в сфері фольклору вояків 

Легіону УСС. 

Зарубіжна історіографія в роботі представлена переважно 

вузькоспеціалізованими працями. Ними є монографії, статті присвячені питанням 

уніформології, матеріального забезпечення війська в польових умовах, реаліям 

фронтового повсякдення вояків тощо. Відзначено, що не дивлячись на порівняно 

новітню тенденцію розглядати глобальні події через низову історію, все ж деяким 

аспектам з військової історії повсякденності вже присвячені цілком вичерпні праці, 

наприклад, які стосуються однострою та спорядження австро-угорської армії у 

Великій війні. 

Крім етнологічної проблематики в роботі також порушені загальноісторичні 

питання, зокрема стосовно служби українців у досліджуваних арміях та військової 

організації українських земель в Австро-Угорщині та Російській імперії у 1914 р. 

Також, для кращого розуміння процесів, які формували вояцьке повсякдення, 

розглядається перебіг бойових дій на українських теренах у 1914-1918 рр.  

Під час розгляду побуту та повсякденного життя австро-угорських 

військовиків особлива увага звертається на питання уніформи та спорядження, 

зокрема розглядається аспект так званої «військової моди», що досить тісно 

пов'язаний з цією проблематикою. Приділено увагу умовам перебування вояків на 

фронті. За допомогою значної кількості фотографій проілюстровано інтер'єри та 

екстер'єри фронтових помешкань. Також привертається увага до таких дискусійних 

питань, як міжетнічна комунікація та взаємодія в збройних силах Австро-

Угорщини під час Першої світової війни. По-новому, з огляду на опрацьовані 

джерела, розглянуто природу дезертирства, як явища серед вояків. Підкреслено, що 

в досліджені цих явищ необхідно розглядати їх як комплексно, так і на рівні 

кожного окремого випадку. Це слугуватиме запобіганням формування хибних 

висновків і однобокому висвітленню проблем. 
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Особлива увага під час мілітарно-антропологічного дослідження австро-

угорської армії надається національним добровольчим формуванням у її складі –   

українському та польському легіонам. Підкреслюється, що саме їхнє внутрішнє 

побутове середовище стало майданчиком творення великого пласту культурних 

надбань, який сприяв націогенезу українців та поляків на початку ХХ ст.  

Зазначається, що модель полінаціональної взаємодії та інтегрована в неї 

військова організація країни була доволі успішною в теорії та у мирний час. Війна 

водночас зблизила етноси і загострила протиріччя між ними. Останнє спричинило 

поступ націоналізму, що й призвело до припинення існування Австро-Угорщини.  

У ході дослідження проблем побуту та повсякденного життя вояків 

російської армії зазначено, що у війську з початком війни активно почали 

впроваджуватись сучасні на той час ідеї стосовно поліпшення побутового 

становища вояків. Але ці ініціативи були порівняно нечисленними. В умовах війни 

їхнє запровадження ставало доволі складним, або зовсім зводилось нанівець. Серед 

загалу питань дослідження виокремлюється питання жінки в російській армії того 

часу. Зокрема приділено увагу контраверсійності образу сестри милосердя у 

війську. Також розглянуто конкретний біографічний приклад жінки-військовички.  

Наявні джерела дозволили детально дослідити питання небойових контактів 

між вояками ворогуючих армій. Такі практики показують, що залишаючись 

учасниками конфлікту по різні боки фронту, військовики все ж перебували в 

залежності від спільної території, на якій точилися бойові дії, та, відповідно, 

схожих побутових обставин, які виникали в наслідок їх. 

В роботі приділена увага проблемі міжнаціональних стосунків в російській 

армії. Їх розвитку та еволюції, зокрема зростанню національної свідомості серед 

вояків українського походження під час війни.  

Мілітарно-антропологічне дослідження російської армії у Першій світовій 

війні показує наскільки важливим є даний напрям у макродослідженні тодішньої 

Російської імперії в цілому. Зокрема, досліджуючи колективний досвід вояків, 

здобутий у повсякденному вирі Першої світової війни, простежується факт того, 
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що даний конфлікт для держави був зіткненням модернових реалій та їхнього 

традиційного сприйняття в суспільстві. Жертвою цього протистояння стала, 

власне, сама імперія.     

Отже, дослідивши стан наукової розробки темим виявлено, що 

історіографічний комплекс з досліджуваної мілітарно-антропологічної 

проблематики є значно розгалуженим. Останнім часом стрімко розвиваються студії 

цього напряму й в Україні. 

Виявлені нами джерела свідчать про наявний потенціал українських архівних 

та бібліотечних сховищ в контексті пошуку та віднайденя документів пов’язаних з 

Першою світовою війною. Джерела, які до цього часу публікувались в інших 

контекстах, також було залучено в дисертацію, опрацювавши їх в предметному 

полі дослідженя. Таким чином, джерельна база дисертації є інтегрованою, включає 

в себе масив джерел із різних груп. 

Дослідження австро-угорської та російської армій у мілітарно-

антропологічному вимірі під час Першої світвовї війни на українських теренах 

показало значущість впливу різних факторів побуту та повсякдення на існування 

війська як великого соціального утворення. 

Підсумки дослідження показали, що подальші студії з військової 

антропології в Україні не втрачатимуть актуальності, зокрема й в досліджуваних 

хронологічних межах. Дослідницької уваги варті не лише загальні питання – 

повсякденне життя армій, військових формувань, а й мікро аспекти: особливості 

повсякдення різних етнічних груп, святкові та побутові практики у фронтових 

умовах тощо.   

Ключові слова: Австро-Угорщина, Російська імперія, Перша світова війна, 

збройні сили, побут, історія повсякдення, мілітарна антропологія. 
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ABSTRACT 

 

Stychynskyi I. V. Everyday life of the soldiers of the Austro-Hungarian and 

Russian armies on Ukrainian territory during the First World War. Qualifying 

scientific work on the rights of manuscripts. 

Dissertation for the degree of a candidate of historical sciences in specialty 

07.00.05. – Ethnology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2019.  

The First World War was one of the most powerful military conflicts that occurred 

in the Ukrainian lands during the twentieth century. In addition to the great military-

historical significance, the Great War became a catalyst for Ukraine in a process of 

gaining independence and unity. Despite this, the First World War and the variety of 

problems associated with it remain insufficiently developed in domestic science. 

Therefore, the topic of the research is of scientific interest. 

The scientific novelty of the dissertation consists in the First World War was 

investigated in the military-anthropological dimension for the first time in the Ukrainian 

historical and ethnological sciences. The territory on which the hostilities happened was 

shown through the experienced prism the soldiers’ front life of the Austro-Hungarian and 

Russian Armies on both sides of the confrontation. Thus, the Ukrainian lands appear in 

the study as a space in which there are numerous cultural and anthropological processes 

associated with the establishment of the nation, communication between the military and 

the civilians, interethnic engagement, the formation of features of national and 

professional (military) culture, etc. 

The practical value of the work lies in the fact that its results can be widely used in 

further scientific work. In particular, they can be used in the study of events of the First 

World War in the countries of Central and Eastern Europe, military history studios, 

modern anthropological studies related to the problem of “man at war”. Also, the obtained 

results can be applied in local studies related to the whole regions (Galicia, Podillya, 

Polesia), as well as with separate areas (districts, settlements) and monuments since the 
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Great War (buildings that served as housing for soldiers, hospitals, military cemeteries, 

etc.). 

The urgency of the problem is also determined by the specificity of the newest 

studying approaches for the sources in ethnology. In particular, nowadays great 

importance is paid to figurative materials (visual anthropology). During the processing 

and criticism of the text sources there appeared a possibility of their complex study, 

without withdrawal of fragments which allegedly did not correspond to the moral or 

ethical views of the researcher/society (texts that have obscene content, related to issues 

of corporality and sexuality). All this promotes the best achievement of the work objective 

– a study of the everyday life and life of the military personnel during the First World 

War. 

Chronologically the research covers the period of 1914-1918 indicating that the 

Russian army formally ceased to exist in 1917 after the February revolution. 

Geographical boundaries of the research cover mainly the territory of modern Western 

Ukraine (Lviv, Ivano-Frankivsk, Ternopil, Zakarpattia, Chernivtsi, Volyn, Rivne, 

Khmelnytskyi oblasts), i.e. the areas on which armed hostilities were conducted during 

the studied period. 

The sources of the research can be divided into two groups. The first includes 

written text sources, both official documents and texts of personal origin (diaries, letters, 

and memoirs). As a result of the research source study, some prior unpublished 

documents, as well as published or partly published materials that were found in the 

archives have been included in the dissertation. The second group includes a set of image 

materials (photographs) from centralized archival miscellany and private collections. 

They allow us to disclose thoroughly the statements contained in the text sources and the 

historiography of the subject under research. 

Even though the topic of the First World War in Ukrainian historiography was 

actualized during its course, up to this time an insignificant body of well-grounded works 

of general and specialized nature has been formed in Ukraine. Nevertheless, the author 

managed to discover works devoted to militaristic anthropology among the 
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historiographic works of Ukrainian researchers. In particular, ethnologist O. Kuzmenko’s 

study in the folklore field of the USR legion soldiers deserves attention. 

Foreign historiography is mainly represented in the work by highly specialized 

works. They are monographs, articles devoted to questions of uniformology, material 

support of the troops in the field, the realities of the front-line soldiers’ everyday life, and 

so on. It was noted that despite the relatively recent tendency to consider global events 

through the downstream history, completely exhaustive works have already been devoted 

to some aspects of the military history of everyday life relating to the uniform and 

equipment of the Austro-Hungarian army in the Great War. 

Except the ethnological issues, general-historical issues were also raised in the 

work, in particular concerning the service of Ukrainians in the investigated armies and 

the military organization of Ukrainian lands in Austria-Hungary and the Russian Empire 

in 1914. Also, for a better understanding of the processes which formed the warriors’ 

everyday life, the course of armed hostilities in the Ukrainian territories in 1914-1918 is 

considered. 

During the study of routines and everyday life of Austro-Hungarian warriors, 

special attention is drawn to the question of uniforms and equipment, in particular, the 

aspect of so-called “military fashion” is considered, which is closely related to this 

problem. Special attention is paid to the conditions of the soldiers’ stay at the frontline. 

Many photos helped to illustrate interiors and exteriors of front premises. The thesis also 

focuses on such controversial issues as interethnic communication and cooperation in the 

armed forces of Austria-Hungary during the First World War. The nature of desertion as 

a phenomenon among soldiers is studied in the new light, considering the studied sources.  

Special attention during the military-anthropological study of the Austro-

Hungarian Army is given to the national voluntary formation in its composition – the 

Ukrainian and Polish legions. It is emphasized that its internal household environment 

became the platform for the creation of a large stratum of cultural achievements, which 

contributed to the establishment of the nation of Ukrainians and Poles at the beginning of 

the twentieth century.  
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It is noted that the model of multinational interaction and integrated into it military 

organization of the country was quite successful in the theory and during peaceful times. 

At the same time the war brought ethnos closer together and sharpened the contradictions 

between them. The latter triggered the progress of nationalism, which led to the end of 

Austria-Hungary. 

During the study of routines and everyday life of the soldiers in the Russian army, 

it was stated that modern ideas concerning the improvement of the domestic situation of 

the soldiers were actively being implemented at that time in the army from the beginning 

of the war. But these initiatives were comparatively not numerous. In the conditions of 

war their introduction became quite difficult or was absolutely nullified. The issue of the 

woman in the Russian army of that time is singled out among the general questions of the 

study. In particular the controversy image of the sister of mercy in the army was 

described. Also, a specific biographical example of a military woman is featured. 

Available sources allowed investigating the issue of non-military contacts between 

the soldiers of the rival armies in detail. Such practices show that while remaining conflict 

parties on the opposite sides of the front, the soldiers still depended on the common 

territory where the armed hostilities took place, and accordingly, similar domestic 

circumstances which arose as a result of them.  

The paper focuses on the issue of interethnic relations in the Russian army, their 

development and evolution, in particular, the growth of national consciousness among 

Ukrainian-born soldiers during the war. 

Military-anthropological research of the Russian army in the First World War 

shows how important this direction is in the macro research of the Russian Empire of that 

time as a whole. Investigating the collective experience of the warriors, gained in the daily 

struggle of the First World War, displays the fact that for the state this conflict was a 

collision of modern realities and their traditional perception in society. In fact, the empire 

itself was the victim of this confrontation.  

Key words: Austro-Hungary, The Russian Empire, the First World War, armed 

forces, daily routine, the history of everyday life, militaristic anthropology.  



11 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Публікації, що відображають основні результати дисертації: 

1. Стичинський І. Велика війна на Поліссі. Вояцьке повсякдення з 

щоденника К. В. Ананьєва // Проблемы истории и культуры пограничья: 

гуманитарное знание и вызовы времени: материалы Междунар. науч. конф., 

посвящ. 200-летию И.Е. Храповицкого, г. Верхнедвинск, 16 июня 2017 г. / 

Верхнедвинский историко-краеведческий музей; редкол.: В.А. Ганский (гл. ред.), 

М.Г. Бембель, Т.С. Дмитриева [и др.]. Минск: Белнаучкнига, 2017. С.  155–157. 

2. Стичинський І. Фронтове повсякдення Великої війни (1914-1918) в 

"Листах"  Федора Степуна // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових 

праць. Випуск 53. К., 2017. С. 77–80. 

3. Стичинський І. Житлові умови вояків російської армії на фронті в роки 

Першої світової війни за спогадами очевидців // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка. Київ, 2018. С. 44-46. (Історія ; Вип. 137). 

4. Стичинський І. Військово-психологічні нотатки М. П. Михайлова з 

Першої світової війни // Праці Центру пам’яткознавства. Збірник наукових праць. 

К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. № 33. С. 213–220. 

5. Стичинський І. Свято як елемент повсякденного життя австро-

угорських вояків під час Першої світової війни (1914–1918) // Етнічна історія 

народів Європи. К., 2018. Вип. 56. С. 70–73. 

6. Стичинський І. Фронтові святкові практики вояків в роки Першої 

світової війни (1914-1917) // Актуальні питання суспільних наук та історії 

медицини, 2018, №:4 (20). С. 50–54. 

7. Стичинський І. Нерегламентовані елементи австро-угорського 

військового однострою під час Першої світової війни (1914-1918) // Етнічна історія 

народів Європи. К., 2019. Вип. 59. С. 73–75. 

 



12 

 

Публікації, що додатково відображають наукові результати дисертації: 

8. Стичинський І. Повсякденне життя вояків Першої світової війни у 

спогадах учасників бойових дій/Шевченківська весна - 2016: історія: матеріали XIV 

Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. / 

Редкол.: проф. І. К. Патриляк (голова), ас. І.Г. Адамська (заст. голови), О. Р. Магдич 

(відп. редактор) К., 2016. С. 359–361. 

9. Стичинський І. Фронтове повсякденне життя вояків легіону УСС 

(1914-1918). Джерело до вивчення питання/Дні науки історичного факультету (до 

150-річчя з дня народження М. С. Грушевського): матеріали ІХ Міжнародної 

наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених ./ Редкол.: проф. І.К. 

Патриляк (голова), ас. І.Г. Адамська (заст. голови), О.Р. Магдич (відп. редактор) К., 

2016. С. 417–419. 

10. Стичинський І. Аспект етнічності в збройних силах Австро-Угорщини 

на початку ХХ ст./ Шевченківська весна - 2017: історія: матеріали XV Міжнародної 

наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. / Редкол.: проф. І. 

К. Патриляк (голова), ас. І.Г. Адамська (заст. голови), Є. В. Шатілов (відп. 

редактор) К., 2017. С. 205–207. 

11. Стичинський І. Київ як військово-стратегічний центр південного 

заходу Російської імперії на початку ХХ ст. // Другі києвознвчі читання: історія та 

етнокультура. До 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. Збірник 

матеріалів міжнародної науково практичної конференції (Київ 29 березня 2017 р.) 

/ Редкол. : О. П. Реєнт (голова), В. П. Капелюшний, І. К. Патриляк, М. В. Борисенко, 

А. П. Коцур, О. П. Гончаров, Н. В. Терес. К.: "Фоліант", 2017. С. 248–254. 

12. Стичинський І. Військова організація українських земель в складі 

Австро-Угорщини напередодні Великої війни // Дні науки історичного факультету 

2017 (до 200-річчя з дня народження М. І. Костомарова): матеріали Х Міжнародної 

наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. / Колектив авторів. 

Київ, 2017. С. 81–86. 



13 

 

13. Стичинський І. Небойові контакти між ворогуючими арміями на 

Східному фронті під час Першої світової війни // Шевченківська весна – 2018: 

історія : матеріали XVI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та 

молодих учених. / Колектив авторів.К., 2018. С. 78-80. 

14. Стичинський І. Ведення фронтових нотаток, як різновид дозвілля 

російських вояків у Першій світовій війні // Дні науки історичного факультету: 

матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих 

учених. / Колектив авторів. Київ, 2018. С. 46–47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………………………………………..15 

ВСТУП...………………………………………………………………………………16 

РОЗДІЛ І. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ……22 

1.1. Стан наукової розробки теми…………………………………………………….22 

1.2. Джерельна база дослідження…..………………………………………………...41 

РОЗДІЛ ІІ. ВОЯЦЬКЕ ПОВСЯКДЕННЯ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ АРМІЇ НА 

СХІДНОМУ ФРОНТІ 1914-1918 РР……………………………………………….50 

2.1. Західноукраїнські землі в системі військової організації Австро-Угорщини на 

початку ХХ ст………………………………………………………………….............50 

2.2. Однострій, спорядження, прояви військової моди в австро-угорських збройних 

силах…...……………………………………………………………...………………..58 

2.3. Матеріальні аспекти повсякденного життя вояків австро-угорської 

армії…………………………………………………………………………………….66 

2.4. Реалії фронтового повсякдення військовиків….……………………………….77 

РОЗДІЛ ІІІ. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ НА 

ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ ФРОНТІ У 1914-1917 РР………………109 

3.1. Російська імператорська армія й українські землі на початку ХХ ст…..........109 

3.2. Уніформа та спорядження військовиків російської армії в реаліях 

війни…………………………………………………………………………………..118 

3.3. Житлові умови, санітарно-гігієнічний стан та харчове забезпечення 

вояків……………….………………………………………………………….……...124 

3.4. Особливості повсякденного життя солдатів та офіцерів російської 

армії……………………………………………………………………………….......140 

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………171 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ…………………..177 

ДОДАТКИ……………………………………………………………………….......209 

 



15 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АНБ – Австрійська національна бібліотека; 

ЗУНР – Західноукраїнська Народна Республіка; 

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського; 

НАН України – Національна академія наук України; 

ПЛ – Польські Легіони; 

СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік; 

УГА – Українська Галицька Армія; 

УНР – Українська народна республіка; 

УСС – Українські Січові Стрільці; 

ЦДІАК – Центральний державний історичний архів України, м. Київ; 

ЦДАКФФА – Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. 

Пшеничного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

ВСТУП 

 

       Актуальність теми дослідження. Перша світова війна була одним з 

найбільших військових конфліктів в історії людства, яка забрала життя великої 

кількості населення тодішніх країн. Наслідки конфлікту стали визначальними для 

подальшого перебігу світової історії та геополітики. 

       Тривалий час вивчення таких глобальних суспільних явищ, як Велика війна , 

відбувалось на макроісторичному рівні. Основна увага приділялась 

геополітичному аспекту питання. Наслідки війни також розглядались в контексті 

долі територій, політичних систем тощо. Сучасна гуманітарна наука показує, що 

такий підхід не дозволяє у повному обсязі розглянути та зосередитись на 

проблемах, до яких призводять війни. Існує чимало мікропроблем, які стосуються 

безпосередньо людини – головного учасника війни. Їх дослідження дасть відповіді 

на багато значущих питань, пов’язаних з наслідками війни на мікроісторичному 

рівні: зміни у свідомості народів – учасників конфлікту, зміни в культурному 

середовищі, виникнення нових етнічних процесів тощо. 

       Етнологія зазвичай вивчає прояви духовної та матеріальної культури людини 

у мирний час. Історія людства розвивається так, що чимала її частина складається 

з військових конфліктів. На війні культурно-побутові явища проявляються в 

іншому вимірі. Відповідно, вивчення життя етносів у військовий час є важливою 

тематикою для новітньої етнологічної науки. 

       Українські землі на початку ХХ ст. стали театром бойових дій Першої світової 

війни. На теренах Західної України, Бесарабії, Північного Причорномор’я велись 

активні бойові дії між арміями країн Антанти та Троїстого союзу. Решта 

українських земель стали тиловою базою війська і відчули не менший тягар війни. 

Низка важливих військових операцій Великої війни на Східному фронті 

відбувалась на українських теренах: Галицька битва (1914 р.), бої в Карпатах (1915 

р.), бойові дії на Волині та Поліссі (1916 р.), «наступ Керенського» (1917 р.). 
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       Українці становили значну частку в основних протиборчих арміях конфлікту: 

австро-угорській та російській. Події Великої війни вплинули на долю українців, 

національну культуру, свідомість. Найголовніше, націєтворчі процеси під час 

Першої світової війни спричинили появу незалежної української держави у 1918 р. 

Саме тому дослідження проблем, пов’язаних з Першою світовою війною, є 

актуальними. Розгляд війни у вимірі антропології дасть змогу проаналізувати 

трансформацію етнокультурних явищ на українських теренах в умовах воєнного 

часу. 

       Зараз Україна зазнає військової агресії з боку Російської Федерації. Останні 

роки показали, наскільки важливим є повсякденне життя вояків в контексті 

функціонування збройних сил. Навколо цієї проблеми гуртується чимало людей, 

виникають нові організації та соціальні служби. Тому важливість дослідження 

зумовлена також процесами, пов’язаними з розбудовою новітнього українського 

війська. 

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

виконана в рамках наукової тематики історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Українська нація в 

загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» (державний реєстраційний 

номер 11БФ046-01) і пов’язана з науковими дослідженнями кафедри етнології та 

краєзнавства університету. Тематика дисертації відповідає дослідницьким 

напрямкам: «Процеси етнокультурної взаємодії», «Процеси етнокультурної 

адаптації», «Етнопсихологія, національний характер, ментальність», «Духовна 

культура етносів у розвитку», «Міжетнічна конфліктологія» паспорту 

спеціальності 07.00.05 – етнологія.  

       Метою роботи є аналіз та розкриття мілітарно-антропологічних особливостей 

збройних сил Австро-Угорщини та Російської імперії на українських землях під час 

Великої війни. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

1. З’ясувати стан наукової розробки проблеми, проаналізувати українську та 

зарубіжну історіографію з предмету дослідження. 
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2. Виявити та ввести до наукового обігу архівні джерела з історії повсякдення 

Першої світової війни на українських теренах. 

3. Визначити та дослідити ключові компоненти побуту та повсякдення вояків 

австро-угорської армії під час Першої світової війни, особливу увагу приділивши 

українському (Легіон УСС) та польському (Польські Легіони) національним 

формуванням у складі цієї армії. 

4. Дослідити головні особливості повсякденного життя військовиків російської 

армії на українських теренах під час Великої війни. 

5. Виявити спільні та відмінні риси у фронтових побутових умовах та 

повсякденному житті військовиків досліджуваних армій. 

6. Охарактеризувати вплив антропологічних факторів на становище збройних 

сил Австро-Угорщини та Російської імперії під час війни. 

7. Послуговуючись результатами проведеного дослідження визначити роль 

мілітарно-антропологічних студій в сучасній етнологічній науці.   

       Об’єктом дослідження є збройні сили Австро-Угорщини та Російської імперії 

в Першій світовій війні на українських теренах. 

       Предметом дослідження виступають особливості повсякденного життя 

сухопутних частин та підрозділів австро-угорської (на Східному фронті) та 

російської (на Південно-Західному фронті) армій під час Першої світової війни. 

       Хронологічні межі дослідження зумовлені кількома факторами. По-перше, 

часом перебігу Першої світової війни: 1914–1918 рр., по-друге, часом існування 

армій та держав, що розглядаються в дослідженні: Австро-Угорщини (1914–1918 

рр.), Російської імперії (1914–1917 рр.).  

       Територіальні межі дослідження включають терени сучасної України на яких 

точилися бойові дії між австро-угорською та російською арміями у вказаний 

хронологічний період (Закарпатська, Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-

Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області).  

       Методологічну основу дисертації складає сукупність загальнонаукових та 

спеціальних методів дослідження: 
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1.  Методи аналізу та синтезу. Матеріал отриманий з джерел та історіографії під 

час роботи піддається відбору, критичному аналізу та виявленню інформації. 

2.  Комплексний підхід у використанні джерел. Під час проведення 

дослідження залучені джерела різного характеру та смислового навантаження. 

3.  Історико-порівняльний метод. На основі набутих даних під час дослідження 

проблеми здійснено порівняння умов перебування та побутового становища вояків 

двох армій згідно предмету дослідження. 

4.  Метод візуальної антропології. В дисертаційну роботу залучений масив 

візуальних матеріалів – фотографій та малюнків, зроблених в часи Першої світової 

війни, які безпосередньо стосуються теми дослідження. Використані в дисертації 

зображальні матеріали були відібрані та перевірені на відповідність предмету 

дослідження шляхом їх ідентифікації. 

5.  В описі історичних процесів використано хронологічний метод та принцип 

історизму, який передбачає дослідження фактів та явищ, пов’язаних з предметом 

дослідження, в контексті їхнього історичного розвитку. 

6.  Під час дослідження матеріального забезпечення австро-угорської та 

російської армій використано статистичний метод. 

       Наукова новизна дисертації полягає в постановці та розробці актуальної 

теми, яка ще не була предметом спеціального дослідження, зокрема: 

вперше: 

• виявлено архівні джерела, які не були введені до наукового обігу, або ж були 

опубліковані в інших контекстах; 

• проведено комплексне дослідження збройних сил Австро-Угорщини та 

Російської імперії у мілітарно-антропологічному вимірі, під час бойових дій на 

українських землях в Першій світовій війні; 

• сформульовано пропозиції щодо подальших напрямків етнологічних 

досліджень в царині мілітарної антропології Великої війни в українському 

контексті; 

уточнено: 
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• ступінь наукової розробки теми у вітчизняний та зарубіжний історіографіях; 

• знання про основні риси повсякденного життя вояків австро-угорської та 

російської армій (зовнішній вигляд, однострій, проживання й харчування); 

• причини та особливості деяких явищ фронтового повсякдення (небойові 

контакти між вояками ворогуючих армій, святкові практики, комунікація з 

цивільним населенням тощо);  

набули подальшого розвитку: 

• питання про роль жінки у війську під час Першої світової війни;  

• дослідження з історії добровольчих формувань в австро-угорській армії 

(Легіон УСС, Польські Легіони); 

•  положення про вплив особливостей повсякденного життя вояків на 

загальний морально-психологічний стан збройних сил. 

       Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

поглиблюють знання про перебіг Першої світової війни, зокрема на українських 

теренах. Накопичений під час дослідження матеріал може бути використаний в 

навчальному та дослідницькому процесах, пов’язаних з історією, антропологією, 

військовою справою.  

       Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертаційного дослідження були представлені у наукових доповідях на 8 

конференціях: XIV міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та 

молодих учених «Шевченківська весна» (Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, м. Київ, 6-8 квітня 2016 р.), IX міжнародній науковій 

конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки історичного 

факультету» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 

21 квітня 2016 р.), XV міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та 

молодих учених «Шевченківська весна» (Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, м. Київ, 16 березня 2017 р.), міжнародній науково-

практичній конференції «Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура» 

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 29 березня 
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2017 р.), міжнародній науковій конференції «Проблемы истории и культуры 

пограничья: гуманитарное знание и вызовы времени» (Верхньодвінський історико-

краєзнавчий музей, м. Верхньодвінськ, Білорусь, 16 червня 2017 р.), X міжнародній 

науковій конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки 

історичного факультету» (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, м. Київ, 11 травня 2017 р.), XVІ міжнародній науковій конференції 

студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна» (Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 15 березня 2018 р.), XІ 

міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Дні 

науки історичного факультету» (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, м. Київ, 17 травня 2018 р.). 

       Публікації. Основний зміст та висновки дисертації викладено у 14 наукових 

публікаціях: 6 наукових статтях (з них 5 статей у фахових виданнях України, 1 

стаття у міжнародному фаховому виданні, 1 – в іноземному збірнику матеріалів 

конференції), 7 публікаціях у наукових збірниках матеріалів конференцій. 

       Структура роботи обумовлена метою і завданнями дослідження. Дисертація 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та 

літератури (361 позиція), додатків. Загальний обсяг дисертації становить 258 

сторінок, основний зміст викладений на 161 сторінці. 
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

1.1. Стан наукової розробки теми. 

        

       Дослідження побуту та повсякдення мілітарних структур є порівняно новим 

вектором в культурній антропології, зокрема у вітчизняній. Через це на початку 

розділу варто окреслити нинішній стан мілітарно-антропологічних студій в 

Україні. 

       На перший погляд, це є відносно новий напрям в українській історичній науці, 

який лише зараз поступово набуває своєї популярності.  Проте, докладніше 

проаналізувавши військово-історичну літературу помічаємо, що певні риси 

притаманні працям з мілітарної антропології в ній простежуються вже давно. 

Йдеться зокрема про праці присвячені різним військовим формуванням, які мають 

розділи про однострій та спорядження військ (а даний компонент є одним з 

ключових у працях про мілітарну антропологію.).    

       В 2017 році вийшла книга М. Гримич «Антропологія війни. Case study: дивізія 

«Галичина» [121]. На наш погляд це видання є знаковим, оскільки вперше було 

комплексно досліджено військовий підрозділ у мілітарно-антропологічному 

вимірі. Антропологію війни дослідниця визначає як галузь знань, яка фокусує 

дослідницькі зусилля на вивчення повсякденного життя, культурних та ритуальних 

практик, а також поведінкових моделей людей в умовах війни [121, с. 7].  

       Таким чином, основними компонентами мілітарної антропології є дослідження 

повсякденного життя, матеріальної та духовної культури вояцтва. Через це даній 

галузі знань притаманна широка міждисциплінарність, адже на вищевказані 

категорії впливають такі фактори, як психологія вояків, їх матеріальне 

забезпечення (у вигляді однострою, харчів тощо). 

       Поява згаданої книги інтегрувала українські дослідження із мілітарно-

антропологічної проблематики конфліктів в загальноєвропейський науковий 
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простір, де вже існують схожі дослідження (німецької історикині У. Фреверт [339] 

та шведського історика П. Енглунда [123], [328]).   

       Варто також відзначити, що на українських теренах практика розглядання 

війни з антропологічного боку не є така вже й нова, якщо детально заглибитись у 

це питання. На користь цієї тези можна навести досвід збирання антропологічного 

матеріалу від учасників подій письменником О. Ф. Погоським під час Кримської 

війни [324, с. 16-17].  

       На нашу думку, доволі чітко простежується зв’язок між мілітарною 

антропологією та етнологією. Остання зазвичай зосереджується на житті людини в 

мирний час, опускаючи таким чином значний дослідницький пласт. Адже історія 

людства це часто війни. Зважаючи на те, що армія зазвичай складає чималу 

соціальну групу в державі/етносі, дослідження культурних трансформацій в 

напрямку миру-війни є досить актуальними. 

       Вважаємо за потрібне дещо окреслити загальний стан дослідження Першої 

світової війни в новітній українській історичній науці (детальніше про 

історіографію питання див. працю І. Лозинської [142]). 

       Протягом 2014-2018 рр. світ відзначав пам’ятні дати пов’язані з сторіччям 

початку та завершення Великої війни. Україна в цей же час зазнавала військової 

агресії тому більшість зусиль, зокрема й гуманітарних, були зосереджені на 

насущних проблемах. 

       З 2017 р. увага українських науковців була широко прикута до сотої річниці 

Перших визвольних змагань. Варто зазначити, що подібні заходи відбувались не 

лише в Україні, а і в багатьох країнах Центральної, Східної та Північної Європи. 

Даний регіон як раз включає держави, які здобули, або відродили свою 

незалежність наприкінці Першої світової війни. 

       Тому, студії пов’язані з Першою світовою війною опинились дещо на 

периферії. Не дивлячись на значну кількість меморіальних приводів та загальну 

актуальність військової проблематики для України останнім часом. 
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       Тим не менш протягом, 2014-2018 рр. вийшла низка праць, як загального так і 

спеціалізованого характеру присвячених проблемам Першої світової війни. 

       Насамперед це комплексне видання «Велика війна і Україна» [112, 113] в двох 

книгах від Інституту історії України НАН України. Детальніше про його 

використання в дисертації йтиметься нижче. Тут наголосимо на тому, що видання 

має широку теоретичну частину (книга І [112]) в якій зібрана низка досліджень з 

проблематики війни у багатьох напрямках: військово-історичному, 

геополітичному, соціальному тощо. Друга книга є зібранням джерел. Власне, крім 

опублікованих документів, цінність проведеної роботи авторського колективу 

полягає в тому, що відповідно до різних груп джерел були підготовлені вступні 

матеріали, в яких акцентується увага на пошуку та специфіці роботи з джерелами 

даного періоду. 

       В царині дослідження української проблематики Першої світової війни 

відзначимо роботи О. Реєнта [159-162], де він виступає як автор, співавтор та 

редактор наукових збірників присвячених подіям 1914-1918 рр. 

       Не лишилась поза увагою Велика війна й в книзі «Історія українського війська» 

[114]. Щоправада, обсяг інформації приділений конфлікту світового масштабу, 

який відбувався на українських теренах, на нашу думку, у вказаній праці порівняно 

малий.   

       Увага дослідників крім загальноісторичних аспектів також була прикута і до 

культурних процесів, які відбувались під час Першої світової війни, або до яких 

вона призвела. Серед результатів подібних зацікавлень можемо назвати працю О. 

Дзюби-Погребняк «Перша світова війна в літературі південних слов’ян»[122]. 

Художній літературі, як джерелу про війну присвячена робота О. Погорєлова [158]. 

       У 2016 р. журнал Україна модерна присвятив випуск Першій світовій війні до 

якого увійшли статті та нариси українських та зарубіжних науковців[109, 117]. 

Матеріалами журналу стали численні роздуми та дослідження на предмет 

українського виміру в студіях війни, пам'яті про Першу світову тощо. Зокрема, Г. 

Гаусман [117] – один з авторів часопису, наголосив на важливості українських 
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студій Великої війни, як важливого компоненту комплексного дослідження 

Східного фронту у 1914-1918 рр.  

       З'явилось також зацікавлення в історії окремих регіонів у воєнний період. Про 

цю тенденцію свідчить поява текстової антології «Галичина. З Великої війни» [116] 

у 2014 р. Важливо, що добірка художніх текстів має фахову передмову з 

історичним екскурсом в проблеми регіону протягом 1914-1918 рр. На нашу думку, 

суттєвим мінусом збірника є одностороннє підбірка текстів (з «австро-угорського» 

боку). Джерельний матеріал «російського» походження лишився поза увагою, хоча 

він також рясніє галицькою проблематикою.    

       Не може лишитись поза увагою факт розвитку в Україні соціальної історії в 

контексті міської антропології. В якості прикладу відзначимо тут праці історикині 

О. Бетлій [106-110] присвячені спектру проблем соціальної історії м. Києва 

протягом Великої війни.      

       Не менш важливим є й студії із завершального періоду війни. Саме в цей час 

відбувається кульмінація суспільно-політичних та етнонаціональних процесів, 

результатом яких є руйнування імперій та здобуття незалежності держав на їхніх 

рештках. Як приклад історіографічного доробку в цьому напрямі можемо навести 

праці Т. Рендюка [162-164], в яких охоплюється проблематика україно-румунських 

відносин під час війни та в міжвоєнний період. 

       Таким чином, помітно, що в Україні останніми роками кількість досліджень 

присвячених Першій світовій війні зростає. Важливим є, щоб інтерес до подій 1914-

1918 рр. надалі не згасав серед академічного середовища, а якомога більше 

розвивався. Зокрема в напрямку систематизації та діджиталізації досліджень 

подібно до практик в інших країнах.      

       Складність дослідження повсякденного життя вояків австро-угорської армії 

полягає власне в геополітичному контексті, який склався у Європі на початку ХХ 

ст. Австро-Угорщина розпалась на велику кількість держав, відповідно 

історіографія австро-угорської проблематики розпорошилась за національно-

державним принципом. Це суттєво ускладнює дослідницьку працю. За 
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неможливістю охопити повністю історіографічний комплекс, з усіх держав 

території яких раніше входили до Австро-угорської держави, ми зупинились лише 

на найважливіших, які, на наш погляд, більшою мірою репрезентують тематику 

дослідження.  

       Серед української історіографії даного питання можна виділити два напрямки. 

Перший – праці присвячені збройним силам Австро-Угорщини досліджуваного 

періоду; другий – історіографія Легіону УСС. Другий напрям є більш 

переважаючим за чисельністю праць. 

       В першому напрямку визначальною є праця Д. Адаменка та О. Яроша [213] про 

австро-угорський військовий однострій у 1914 р. Крім уніформологічної 

проблематики автор тексту Д. Адаменко також частину книги присвятив 

історичному контексту дослідження: історії збройних сил Австро-Угорщини в 

другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. До заслуг Д. Адаменка також можемо 

віднести створення тематичного сайту, який став інтернет-платформою для 

зосередження інформації про збройні сили Австро-Угорщини. Також дослідник є 

автором та співавтором (зокрема, разом з дослідником С. Прищепою [305, 306]) 

низки тематичних публікацій [208-213]. 

       Відзначимо також праці С. Чолія [130, 203-206] присвячені комплектуванню 

Австро-Угорського війська. Історик порушує такі важливі питання, як розвиток 

системи військового-обов’язку в той час та його роль у становленні держав 

середини ХІХ – початку ХХ ст. Зазначимо, що С. Чолій науково й виважено 

підходить до таких важливих питань вояцького повсякдення в армії монархії 

Габсбургів, як комунікація між вояками та фактор етнічності в армії. 

       Українцям та частинам де серед особового складу перебували українські вояки 

присвячує свої роботи Ю. Фатула [199, 200]. 

       Питанням повсякдення жінок на територіях колишньої Австро-Угорщини 

присвячені праці М. Байдак [94-102]. В доробку дослідниці є не лише праці про 

повсякдення мирних мешканок, а й жінок-військових, зокрема з Легіону УСС. 

Роботи М. Байдак написані на широкій джерельній базі і вирізняються 
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комплексним підходом до розкриття цієї важливої теми. Жіночу проблематику 

війни в своїх дослідженнях підіймає також О. Бежук [102-105]. Спільний нарис 

історикинь [102] увійшов до книги присвяченої українському жіноцтву в 

модернізаційних процесах ХІХ – ХХ ст. [198]. Питання емансипації жінки в 

досліджуваний нами період розглядає також В. Лавренко [136]. 

       Як вже зазначалось, органічною складовою українського історіографічного 

доробку присвяченого австро-угорській армії є так звані стрілецькі студії. 

Дослідження історії легіону УСС почались ще в час існування даної формації, під 

час Першої світової війни. Більш структурно результати досліджень оформились 

вже в міжвоєнний період у вигляді окремих монографій чи комплексних військово-

історичних праць, в яких значна увага приділялась УСС. 

       Серед дослідників стрілецької проблематики відзначимо М. Лазаровича, І. 

Монолатія, В. Гордієнка [120], Є. Папенка [155]. 

       Дослідження М. Лазаровича [137, 138] характеризуються великою кількістю 

охоплених проблем з історії стрілецтва, від загальної військової історії підрозділу 

до особливостей його функціонування у певний період часу на визначеній 

території. 

       Звертає увагу М. Лазарович і на джерельне забезпечення досліджень УСС. 

Зокрема монографія науковця [137] має значний джерельний додаток і, що не менш 

важливо список із стислими біографічними відомостями про січових стрільців. 

       Книга І. Монолатія про українських легіонерів [153] не лише піднесла на 

черговий щабель розвитку стрілецькі студії, вона також стала у витоків нової 

військово-історичної серії («Militaria Ucrainica») у вітчизняній науково-популярній 

літературі. Таким чином, засвідчивши зростаючий інтерес суспільства до проблем 

військової історії. Дослідження І. Монолатія можна охарактеризувати 

згармонізованісттю поданого матеріалу. Текст доповнюється кольоровими 

художніми реконструкціями одностроїв УСС в різні періоди існування легіону. 

Книга також містить чимало фалеристичних артефактів з спадщини УСС. Зазначені 
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деталі дуже важливі для подальших дослідників-антропологів, які займатимуться 

не лише легіоном, а й австро-угорською армією в цілому. 

       Констатуємо, що в Україні нині вже наявні мілітарно-антропологічні роботи 

пов’язані з збройними силами Австро-Угорщини (в контексті досліджень 

присвячених УСС). Йдеться про дослідження етнологині О. Кузьменко в сфері 

стрілецького фольклору [131-135] – пісень та анекдотів вояків Легіону. Також 

велику увагу дослідниця приділяє так званому стрілецькому міфу і його розвитку 

після Великої війни. В цьому плані дослідження О. Кузьменко можна 

застосовувати і в питання історичної пам’яті про Першу світову війну в Україні. 

Додамо, що пісенно-фольклористичному аспекту війни присвячена також книга В. 

Падяка [156]. 

        Не дивлячись на те, що, на нашу думку, історіографія присвячена легіону УСС 

має доволі значний доробок, тим не менш дослідницька проблематика ще не 

вичерпана. 

       По-перше, більш детальних досліджень потребує біографія легіонерів, які 

пізніше стануть провідними діячами в УГА та ЗУНР. Чимало з офіцерів стрільців 

до потрапляння УСС перебували на службі в регулярній армії, і в більшості 

випадків ці сторінки їхньої біографії є, або маловідомими, або невідомими взагалі. 

Тут важливо додати, що останнім часом почали з'являтись напрацювання з даної 

тематики, зокрема йдетья про біографічні дослідження присвячені М. 

Тарнавському [151] та О. Букшованому [201, с. 58-63]. 

       По-друге, праці загальної проблематики (переважно військово-історичної) 

потребують, на нашу думку, більшої деталізації відносно ревних аспектів історії 

УСС. Зокрема це стосується питанні участі жіноцтва в легіоні. 

       По-третє, вже згадувані вище мілітарно-антропологічні дослідження можна 

розвивати до більш комплексних у вигляді монографій, із залученням значних 

обсягів текстових та візуальних джерел.    

       Додамо також, що як позитивний фактор для дослідження австро-угорської 

проблематики в україні загалом, можна вказати на вихід перекладів українською 
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мовою праць з історії держави Габсбургів істориків Дж. Тейлора [188] та Е. 

Цьольнера [202].    

       Перейдемо до зарубіжної історіографії проблеми. В історіографічному доробку 

міжвоєнної Австрії, на жаль, відсутні праці пов’язані з мілітарною антропологією, 

але варто виокремити фундаментальне дослідження «Österreich-Ungarns letzter 

Krieg 1914-1918» [337]. Багатотомне видання присвячене військовій історії Австро-

Угорщини в її останній війні від Сараєва до Сен-Жермену і має енциклопедичний 

характер. Оскільки його готували фахівці – військовики працівники Генерального 

штабу, воно має значну наукову цінність не дивлячись на те, що хронологічно вже 

є порівняно застарілим. Характерним явищем для того періоду були також мемуари 

військового керівництва доби Першої світової війни [332]. 

       У зв’язку з розвитком історичної науки та культурної антропології 

дослідження з історії повсякдення в західній півкулі з’являються вже в другій 

половині ХХ століття. В сучасній Австрії такі дослідження з’явились порівняно 

нещодавно, до того ж, вони стосуються доволі вузького, але дуже важливого 

(одного з ключових) аспектів теми – військового однострою. 

       Йдеться про серію робіт видавництва «Verlag Militaria». На світ вони почали 

з’являтись в 2000-х роках. Авторський колектив (історики, музеєзнавці, 

реставратори) фахово підійшов до виконання своєї роботи опрацювавши колекції 

військово-історичних музеїв Відня та Будапешта. До цього варто ще додати якісну 

поліграфію робіт. Таким чином наукова робота отримала гарні видання, які з 

одного боку є науковими роботами, з другого – музейними каталогами 

(візуальними збірками джерел). 

    До серії входять книги про: 

 Австро-Угорський віськовий однострій у Першії світовій вінйні [347]; 

 Однострій штурмових частин [333]; 

 Однострій гірських частин Ландверу [335]; 

 Уніформу частин боснійсько-герцеговинської піхоти [331]; 

  Уніформу угорського Гонведу [336]; 
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 Пропаганду під час війни [330]; 

 Австро-Угорську холодну зброю [344]; 

 Австро-угорські збройні сили під час війни в цілому [334]. 

       Власне, окрім військової уніформології значна увага приділена також 

історичному тлу, яке формувало комплекс австро-угорського військового 

однострою. Крім однострою розглядаються також елементи спорядження. Цінність 

виданням надає значний ілюстративний матеріал. Це велика кількість фотографій 

музейних експонатів. Фотознімки не просто загальні, а деталізовані, з 

підкресленням того чи іншого елементу уніформи та амуніції. 

       Піонерами в австрійській мілітарній антропології стосовно австро-угорської 

армії у Великій війні можна назвати Г. Оберкофлера, Е. Рабовскі [360], В. Шаумана, 

П. Шуберта [361]. Саме ці дослідники почали розглядати цісарську та королівську 

армію в «людському» вимірі.      

       В зарубіжній історіографії загалом увага до австро-угорських збройних сил 

з’являється в 70-х роках. 

       У 1973 р. виходить праця дослідника Джона Лукаса, присвячена Австро-

Угорській армії у Першій світовій війні [342]. Автор систематизовано розглянув 

австро-угорські збройні сили у Великій війні виокремивши в дослідженні 

проблеми: історії, уніформи, озброєння армії тощо. 

       Цілком логічно, що ця книга породила попит на інформацію про армію 

Дунайської монархії перед Першою світовою війною. Дж. Лукас не забарився і вже 

1987 році в Нью-Йорку виходить книга «Fighting Troops of the Austro-Hungarian 

Army: 1868–1914» [343], присвячена історії габсбурзької армії від часу створення 

Австро-Угорщини до початку Першої світової війни. 

       Для нашого дослідженння ця книга є важливою, оскільки безпосередньо 

зачіпає мілітарно-антропологічні аспекти в дослідженні збройних сил Австро-

Угорщини. Зокрема, цілий розділ книги автор присвятив мілітарним традиціям, 

основою яких були військові свята, де розглянув витоки традицій та їх історичний 
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розвиток. До цього також додавши перелік частин і їхніх персональних свят 

відповідно. 

       Судячи з виходу подальших книг в цій галузі можемо стверджувати, що 

дослідження Джона Лукаса стали справжнім поштовхом в розвитку австро-

угорської мілітаристики. 

       У 1992 р. виходить книга польського дослідника Т. Новаковського [355], яка 

близька до першої праці Дж. Лукаса за своїм змістом та подачею матеріалу.  В 

польській історіографії підіймались також питання пов’язані з історією бойових дій 

австро-угорської армії протягом Великої війни (І. Матерняк [353], Ю. Батор [350]).  

       В 2000-х світ побачив низку важливих робіт, зокрема П. Юнга і Д. Павловіча 

[340, 341], опублікованих видавництвом «Оспрей», та італійського історика С. 

Офеллії [357, 358].  

       Остання книги є дуже цінною для дослідника, оскільки в ній чимало уваги 

приділено питанню військового спорядження та військової моди, відповідно – 

повсякденному життю військових під час війни. 

       А вже не так давно, у 2014 р., світ побачив дослідження, яке прямо стосується 

повсякденного життя в Австро-Угорській армії під час війни. Йдеться про книгу 

польського історика А. Качинського «Życie codzienne żołnierzy Legionów Polskich» 

[352]. Для нашої теми книга є цінною тим, що автор розглядає повсякденне життя 

легіонерів під час волинської кампанії, тобто, на українських землях.  

       А. Качинський в своєму дослідженні ширкоко використовує мемуарну 

спадщину легіонерів і вводить термін «солдатський пам’ятник» – текстовий твір 

вояка, який нині є одиницею культурної спадщини  з Великої війни. Він може бути, 

як матеріальний (написаний текст: листи, щоденники) так і не матеріальний 

(вояцька пісня). Відзначимо, що практика видання мемуарів з Першої світової 

війни була доволі поширеною в міжвоєнній Речі Посполитій [356]. 

       Також згаданий дослідник є автором роботи по некрополістиці ПЛ [351]. 

       Згадаємо також ще кілька досліджень присвячених Австро-Угорщині в Першій 

світовій війні. Роботу історика М. Раухенштайнера, де Велика війна розглядається 
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як завершальний етап існування Австро-Угорщини [346], та чеську книгу «Під 

цісарським знаменом» – загальну історію війська Габсбургів та чехів у ньому.   

       Значної уваги проблематика Австро-Угорщини та її армії набула і в Російській 

федерації. Так, російській дослідник В. Міронов захистив кандидатську та 

докторську дисертації з питання збройних сил Австро-Угорщини у Першій світовій 

війні. Крім цього, він є автором монографії та низки статей [285-296].   

       Роботи В. Міронова присвячені соціокультурним питанням війни. На австро-

німецькому джерельному матеріалі історик досліджує військове судочинство, 

проблеми пов’язані з психічним станом бійців [288] і витікаючи з цього явища: 

військові безчинства [287] та дезертирство [291].  

       Зважаючи на науковий доробок В. Міронова та здійснений ним значний обсяг 

роботи в сфері опрацювання джерел – його праці заслуговують значної уваги з боку 

дослідників.  

       Ми ж в контексті дослідження питання В. Міроновим дезертирства додамо, що 

дану проблему цікаво досліджувати на прикладі вояків, вихідців з прикоордонних 

територій монархії, які стали театром військових дій під час війни. Їхня мотивація 

була особливою і вирізнялась з поміж тих, які вищевказаний автор зазначає у своїх 

роботах. 

       Варто також відзначити, що для дослідження інформативними стали праці 

випущені ще в Російській імперії. Тодішня Росія розглядала Австро-Угорщину, як 

потенційного імовірного супротивника. Через це їй приділялась значна увага з 

поміж інших країн сусідів. 

       Зокрема «Військова Енциклопедія» (Ситіна) [232] містить дуже розлогу статтю 

про Австро-Угорщину [232, Т. 1, с. 55-78] та її збройні сили. Вона є дуже 

актуальною оскільки описує ситуацію в монархії за декілька років до війни. Стаття 

крім загального опису збройних сил також містить інформацію про особливості 

солдатського та офіцерського складу, етнічний фактор у війську тощо.   

       Цінними є також роботи, присвячені Австро-Угорській армії, від російського 

Генерального штабу [237]. З них дізнаємось про тодішню військову організацію й 
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зокрема, стан матеріального забезпечення армії, що для науковців становить 

особливий інтерес. 

        На загал, різні аспекти з історії Австро-Угорщини викладались як в загальному 

контексті[268],  так і в питаннях пов’язаних з окремими її регіонами під час війни[ 

307, 308].  

       Таким чином, помітно, що в цілому в питанні творення загальної історіографії 

про збройні сил Австро-Угорщини у 1914-1918 рр., українські науковці й 

дослідники не відстають від своїх зарубіжних колег, і їхні праці цілком стають в 

загальний контекст наукового розвитку, як австро-угорської військово-історичної 

проблематики в цілому, так і її військово-антропологічної складової зокрема. 

       Але не дивлячись на це у вітчизняній історіографії присвяченій війську 

Габсбургів на теренах України у 1914-1918 рр., бракує загальних праць по історії 

вояцького повсякдення. Маються на увазі дослідження де б комплексно в 

мілітарно-антропологічному контексті розглядалась вся австро-угорська армія, а не 

окремі її підрозділи.  

       Перейдемо до розгляду історіографії присвяченої Російській армії у Першій 

світовій війні, зокрема повсякденню військовослужбовців. 

       Українська історіографія проблеми включає в себе і праці з історії бойових дій 

російської армії у 1914-1918 рр., і роботи присвячені окремим більш вузьким 

проблемам (історія певних частин, етнонаціональні процеси у війську тощо).   

       Знову згадаємо тут дослідження Велика війна і Україна 2014 р. від Інституту 

історії  України НАН України [112, 113]. Воно містить нариси про військові дії 

російської армії, а також, що не менш актуально про історію чорноморського флоту 

у 1914-1917 рр.  

       Історик Я. Тинченко, більше відомий як дослідник періоду Перших визвольних 

змагань, значну увагу в своїх книгах [190-196] приділяє й періоду, який ним 

передував, а зокрема українським землям та українцям в історії розвитку російської 

армії. Також роботи цього історика торкаються українського питання у військово-

морських силах Російської імперії [191] (Чорноморському флоті) та проблем 
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національних меншин в українських формуваннях доби 1917-1921 рр. (і під час 

Великої війни відповідно. Зокрема йдеться про євреїв у Австро-Угорській та 

Російській арміях [195]). 

       Серед загалу робіт Я. Тинченка варто виокремити каталог до виставки 

«Військова слава України» [196]. В каталозі крім великої кількості артефактів з 

експозиції подається також значний текстовий матеріал про військову історію 

Наддніпрянської України у складі Російської імперії в другій пол ХІХ – на поч. ХХ 

ст.  

       На нашу думку, цінність праць Я. Тинченка полягає в тому, що вони показують 

українців, як цілком інтегрований та один з ключових елементів в тодішній 

російській армії. Подібними до робіт Я. Тинченка є праці П. Ткачука [197] та А. 

Лозинського [143-150]  

       Важливими також є праці Б. Татарова [187] та А. Папакіна [154], присвячені 

національним формуванням у російській армії – чеським та польським. 

       Відзначимо дослідження І. Срібняка [170, 171] стосовно перебування 

військовополонених з російської армії у австро-угорських та німецьких таборах. 

Історик значну увагу приділяє етно-національним процесам, які відбувались в 

таборах серед офіцерів та нижніх чинів російської армії українського походження. 

В окремих випадках таборове середовище ставало місцем генези національного 

руху серед військовиків. Особливістю робіт І. Срібняка є ретельно підібраний 

архівний джерельний матеріал, який дозволяє всебічно розглядати поставлені 

дослідником проблеми. До того ж, важливо вказати на те, що подібні праці як раз 

мають військово-антропологічний характер.   

       Через певні політичні і демографічні особливості руху населення колишньої 

Російської імперії, відразу по припиненню її існування, зарубіжна (в переважній 

більшості російська) історіографія з цього питання ділиться на зарубіжну 

емігрантську та російську (радянську). 

       Після Першої світової війни, Лютневої та Жовтневої революцій чимало вояків 

Російської армії та членів їх сімей опинились в еміграції в країнах Європи та 
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Америки. Крім своїх спогадів, про які йтиметься нижче, деякі з емігрантів 

залишили праці які прямо стосуються військової антропології. 

       Це зокрема роботи В. Звєгінцова [267], сина російського офіцера, присвячені 

історії російської армії в Першій світовій війні, в тому числі й питанням 

уніформології та вексилології.  

        Серед зарубіжних дослідників увагу до російської армії у Великій війні 

приділяли Л. Шанковський (український військовий історик в еміграції) [207], Дж. 

Сенборн [348], А. Відмен [349], Р. Пайпс [345]. 

       Не була поза увагою Перша світова війна і в Радянському Союзі. Не дивлячись 

на те, що вона розглядалась, як імперіалістична, тим не менш саме вона була однією 

з основних причин Лютневої та Жовтневої революцій. Таким чином її вважали 

значущою історичною подією. Не лишався поза увагою й її антропологічний 

контекст. 

       Не дивлячись на заідеологізованість таких праць, все ж вони мають досить 

велику цінність, оскільки досить часто були написані самими учасниками війни.  

       Загалом, в 20-х – 30-х рр. в СРСР  Першій світовій війні приділялась значна 

увага, як в науці так і в публіцистиці. Навіть, якщо аналізувати художню літературу 

того часу, тема Першої світової війни там була однією з чільних, або, принаймні, 

досить часто проходила, як сюжетотворча основа. Зокрема в творах українських 

письменників того часу – Ю. Смолича [169], Я. Мамонтова [152] та ін. 

       Цілком природньо, що в СРСР Друга світова війна в історичній пам’яті 

замістила Першу.  Відповідно, вже в кінці 40-х, на початку 50-х років акценти у 

вивченні історії цих періодів починають зміщуватись до Другої світової війни. 

Однак, Велика війна також не лишалась поза дослідницьким та інформаційним 

полем. Щоправда, інтенсивність та тематичне спрямування досліджень перебували 

в залежності від тодішньої ідеології. Зокрема, в біографічних дослідженнях велика 

увага приділялась долі постаті після 1917 р. Вибір політичного табору в подіях 1917 

– 1921 рр. відповідним чином відбивався на вислвітлені в дослідженнях. 

Наприклад, у 1980 р. в біографічній серії «Життя видатних людей» (рос. – «Жизнь 
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замечательных людей», скорочено – «ЖЗЛ») виходить книга С. Семанова про 

генерала О, Брусилова [319], який наприкінці свого життя пристав до радянського 

боку (хоча чимало його колишніх підлеглих у 1914-1917 рр.  після революційних 

подій обрали протилежну сторону протистояння). Пердмову до видання, у 1979 р., 

написав тодішній заступник міністра оборони СРСР, маршал К. Москаленко, 

наголосивши на значущості постаті військовика для радянських полководців [319, 

c. 5-8].        

       Справжнім проривом, зокрема в мілітарно-антропологічних студіях, що 

присвячені російській армії, стали 90-ті роки, період кінця існування СРСР та його 

розпаду. Оскільки до цього все, що було пов’язане з Романовими та їх військом не 

підлягало широкому дискутуванню та висвітленню, то в цей час дослідники у 

великому обсязі зацікавились проблемою, а суспільство у результатах таких 

досліджень. Велику роль також відіграли нові тенденції в історії та 

навколоісторичному середовищі пізнього СРСР та пост-радянських країн. 

       В кінці 80-х років зароджується та починає активно розвиватись рух військово-

історичної реконструкції. Це культурне явище спонукатиме істориків з політичної 

історії перенести свою увагу на «низову історію»: повсякденності, локальну, 

історію (та антропологію) професій тощо. 

       Саме антропологічний аспект війни стає головним у працях новітніх 

дослідників. В свою чергу прихильники та учасники руху «живої історії» (living 

history) спонукатимуть до появи нових досліджень, які стосуватимуться таких 

вузьких напрямків, як:  

 уніформологія, 

 вексилологія, 

 фалеристика, 

 зброєзнавство. 

       Так, вже в 90-х роках в Російські Федерації з’являється мілітарна антропологія. 

На нашу думку, її поява є результатом розвитку історії повсякденності в цій країні. 

Окремо про цей факт свідчить вихід спеціалізованих видань-збірників [233-235] 
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       Серед відомих представників цього напрямку виокремимо О. Сенявську [311-

318] – авторку тематичних монографій та великої кількості наукових публікацій. 

Поле дослідження історикині – російський вояк у війнах ХХ століття (Перша та 

Друга світові війни, участь Радянської армії в конфліктах за межами СРСР, зокрема 

Афганістані [315]). 

       О. Сенявська значну увагу приділяє психологічному аспекту теми. В її 

монографії [315] простежується розвиток військової психології в Росії з початку 

ХХ ст. Це видається дуже цікавим в контексті розгляду проблеми ставлення до 

російського вояка, як до особистості, а не як до знеособленої ланки в певній 

системі. 

       У військово-психологічних студіях дослідниця торкається таких питань, 

пов’язаних з війною, як вояки й алкоголізм, вояки й мирні жителі [311], вояки й 

колективний образ ворога [316]. 

       Засновані на джерельному матеріалі, який часто походить від самих учасників 

подій, дослідження О. Сенявської є досить оригінальними. 

       Історикині можна дорікнути, що вона значну увагу приділяє саме військво-

психологічному аспекту в мілітарній антропології, лишаючи на периферії інші 

чинники. Проте, на нашу думку, від цього праці О. Сенявської не втрачають 

цінності. 

       Російській історик Я. Валяв [228-230] є автором дисертації про фронтовий 

побут російських військовослужбовців у Першій світовій війні [229]. По суті, він 

став першопрохідцем у даній темі, оскільки вперше сформулював тему таким 

чином. Повсякденне життя він виокремив, як предмет у дослідженні російської 

армії у Великій війні. 

   Своє дослідження історик структурував наступним чином: 

 харчування й військовий однострій (система продовольчого забезпечення 

вояцького та офіцерського складу, військовий однострій та його 

відповідність до реалій війни), 
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 санітарно-гігієнічні умови в армії та медичне обслуговування війська в 

умовах війни (вплив санітарно-гігєнічних умов на побут вояків, особливості 

забезпечення медичного обслуговування війська на фронті та ближньому 

тилу), 

 військове дозвілля та зв’язок фронту з тилом (способи проведення та 

організація солдатського дозвілля на фронті, вплив процесів в тилу на стан 

дієвих частин армії). 

       На нашу думку, основною заслугою Я. Валяєва є, власне, його сміливість на 

той час сформулювати предмет дослідження таким чином. Робота історика руйнує 

певні міфи стосовно російської армії того часу. Так, в контексті дослідження 

санітарно-гігієнічних умов автор наводить чимало прикладів до того, що їх 

намагались всіляким чином поліпшити. Єдина проблема полягала в тому, що ці 

покращення намагались здійснити вже на марші, тому досить часто вони так і 

залишались незапровадженими. 

       В той час коли Я. Валяєв писав свою дисертацію його тема була мікротемою в 

сфері вивчення Російської армії у Великій війні загалом. Сучасний стан науки в 

цьому контексті дозволяє розбити повсякденне життя на велику кількість мікротем 

в залежності від вибраного маркеру: території, підрозділів, сфер побуту тощо.  

       Через вищезазначене праця Я. Валяєва може здатись у певних аспектах 

недосконалою, проте в цілому його робота стала проривом в загальній російській 

мілітарно-антропологічній історіографії. 

       Також серед російських мілітарних антропологів відзначимо О. Асташова [218-

221]. Історик значну увагу приділяє проблемі «людині на війні». Також О. Асташов 

ретельно зосереджується на питанні братання на фронті.  

       Останнє є дуже цікавим й доволі антропологічним, оскільки зачіпає чимало 

побутових проблем. У своїй роботі ми його торкаємось у відповідному розділі. 

Щоправда, на нашу думку, доцільніше було б термін «братання» поступово 

протиставляти категорію – замирення, небойові контакти. Братання є вже більш 

політичним явищем, насаджуваним зверху тодішніми політичними та 
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громадськими діячами (характерне для 1916 р.). В той же час, події які відбувались 

у 1914-1915 та 1915-1916 рр., на нашу думку, братанням назвати важко. 

       Результатами досліджень О. Асташова стала докторська дисертація та 

монографія на її основі про фронтову повсякденність російських вояків у Першій 

світовій війні. Найважливішою, на нашу думку, рисою даної фундаментальної 

праці є те, що автор наполегливо вказує на природі армії, як значного соціального 

утворення нерозривного від державного соціуму в цілому. Звідси витікають і 

взаємозалежні процеси на фронті – в тилу тощо.   

       Дозволивши собі тут певну термінологічну дискусію стосовно категорії 

братання відзначимо загальні тенденції розвитку історії повсякденності в країнах 

пост-СРСР. 

       З одного боку, вона стрімко розвивається охоплюючи все нові й нові сфери. 

Військова антропологія є популярним напрямком, як наукових, так і науково-

популярних досліджень. 

       В той же час дослідники, інколи під впливом старих методологічних догм, 

намагаються до історії повсякденності застосовувати принципи дидактики тощо.  

При цьому забуваючи, що дослідження повсякдення має показувати середовище 

таким, як воно є. Не прикрашаючи й не применшуючи його. Оскільки в центрі 

досліджень стоїть людина, це спонукає до певних етичних проблем.  Тим не менш 

останнє не означає, що дослідник має поступатись своєю об’єктивністю.  

       Важливим питанням, пов’язаним з воєнною історією, в своїх роботах приділяє 

увагу історик Б. Колоницький [274-276]. Він зосередився на проблемах: влада – 

суспільство в маштабах Російської імперії, а конкретніше: Романови – російське 

суспільство. Досліджуваними постатями у Б. Колоницького стали Микола ІІ, 

імператриця Олександра Федорівна, великий князь Микола Миколайович. Цінність 

праць історика полягає в тому, що він вперше наважився досліджувати чутки, як 

феномен та рушій певних суспільних процесів, їх індикатор. 
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       Дослідження Б. Колоницького дають змогу простежити зв’язок між 

авторитетом царської влади та процесами в Російській армії наприкінці Першої 

світової війни.  

       До позитивних аспектів праць Б. Колоницького віднесемо й те, що вони 

грунтуються на великому джерельному матеріалі.  

       Серед новітніх мілітарно-антропологічних праць відзначимо роботи Д. 

Клочкова [271-275]. Дослідник є автором низки книг присвячених матеріальним 

аспектам історії армії: 

 нижнім чинам гвардійської піхоти [271], 

 офіцерам гвардійської піхоти [272], 

 спеціальним командам та технічним частинам гвардії [273], 

 гвардійській важкій кавалерії [274]. 

       По суті, праці Д. Клочкова – військово-уніформологічний проект. Який, в свою 

чергу, можна вважати продовженням ще одного не менш відомого проекту – 

журналу «Цейхгауз», одним з авторів якого був Д. Клочков [275].   

       В своїх працях автор зосередився саме на лейб-гвардії – військовій еліті 

тодішньої Росії. Елітарність позначалась також в питаннях уніформи, спорядження 

та матеріального забезпечення. 

       Тексти Д. Клочкова базуються, як на офіційних документах так і на спогадах 

учасників подій, що розширює джерельну базу його досліджень. Велка кількість 

ілюстрацій та якісна поліграфія видань роблять їх цінними як для науковців, так і 

для навколо-наукового кола (реконструкторів тощо). 

      На нашу думку, надихали історика, в тому числі, і зазначені нами вище праці 

про Австро-Угорську армію від видавництва «Мілітарія». Це помітно зі структури 

та форми подачі матеріалу в книгах Д. Клочкова. 

       В історіографічному доробку присвяченому уніформологічній проблематиці 

також варто згадати роботи Н. Корніша [270] С. Самоніна [309] та А. Каращука 

[269]. 



41 

 

       Участь окремої етнічної групи населення Російської імперії – татар досліджує 

в своїх працях Л. Габдрафікова [239-241]. На нашу думку, такі дослідження вкрай 

важливі та актуальні, адже показують російську армію, як полінаціональну 

структуру. 

       Мілітарно-антропологічна проблематика постає в нарисах історика Я. 

Голубінова [242-265]. Велика кількість праць опублікована на мережевих ресурсах 

свідчить на попит до теми серед громадськості. 

       Також різні аспекти з військово-антропологічного контексту російської армії в 

Першій світовій війні підіймають дослідники І. Грєбьонкін [266], А. Аранович 

[215-217], І. Нарскій [298], Ю. Пісарєв [300], Г. Поляков [303], О. Поршнева [304], 

Н. Шубін [327], В. Фролов [322]. 

       Отже, історіографічний доробок з військово-антропологічної проблематики 

російської армії у Першій світовій війні наразі виглядає цілком сформованим. В 

залежності від подальших тенденцій, можемо припустити, що він буде розвиватись 

в кількох напрямках. По-перше, це узагальнення та вдосконалення вже існуючого 

матеріалу. По-друге, розроблення нових перспективних антропологічних тем, 

таких як – повсякдення вояків окремих етнічних та етносоціальних груп тощо. 

 

 1.2. Джерельна база дослідження. 

 

       Так само, як історіографія, джерельна база для роботи з мілітарної антропології 

має бути широка і зосереджувати різні групи джерел. В нашому випадку це текстові 

та зображальні.  

       До текстових джерел використаних у дисертації відносяться різні групи 

текстів: фронтові нотатки (щоденники), спогади, листи тощо. Ці тексти можна 

віднести до так званих солдатських пам'яток. Крім них залучені також офіційні 

документи. Обсяг зображальних джерел становлять фотографії, як зібрані в 

альбомах так і окремі. Меньш чисельною джерельною групою виступають 
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матеріали періодичних видань. За допомогою деяких зразків тогочасної преси в 

роботі показана проблематика вояцького дозвілля, творчого самовираження тощо. 

       Порівняно малим комплексом джерел в дисертації стали також матеріали 

музейних колекцій. Невеликий обсяг даної джерельної групи пояснюється тим, що 

до неї ми відносимо лише артефакти зафіксовані безпосередньо в музеях. Позаяк, 

чимало музейних предметів, ґрунтовний аналіз яких також використаний в 

дисертації, зосереджені в спеціалізованих виданнях, які ми розглянули в 

попередньому підрозділі. 

       Джерельною базою до ІІ розділу дисертації, присвяченого Австро-Угорській 

армії стали спогади учасників подій, фотографічні знімки та матеріали музейних 

колекцій. 

       Серед архівних джерел нами було використано матеріали фонду «Тимчасово 

окупованих областей Галичини та Буковини» [23-25] з ЦДІАК. Фонд містить 

протоколи допитів дезертирів з Австро-Угорської армії, вихідців з Галичини та 

Буковини, які лишали армію, але не здавались в полон, а йшли до рідних домівок. 

На прикладі таких окремо взятих персоналій цікаво досліджувати мотиваційні 

чинники дезертирства з армії. 

       Також було використано фотографії з ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного [26-29]. 

Фотографії ілюструють зовнішній вигляд австро-угорських укріплених позицій, 

захоплених росіянами, на території нинішньої Тернопільської обл. 

       Ми використовували спогади вояків різних національностей вміщених в 

спеціалізованих антологіях. Особливу увагу було звернено на мемуари вояків 

Легіону УСС [103, 157] та ПЛ [352]. 

       Чому саме ці частини викликали в нас особливе зацікавлення? На нашу думку, 

вони надто вирізняються з поміж решти австро-угорських військових формувань. 

Легіонові з’єднання були досить маргінальними й контроверсійними. Так, 

перебуваючи в Австро-Угорській армії вояки цих формувань переслідували свою 

мету, національну, яка, як ми побачимо, не збігалась із загальнодержавною.  
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       В Українському та Польському Легіонах витворились цілі культурні 

конструкції (стрілецький та легіоновий міфи), які потім стали визначальними в 

незалежній Україні (УНР та ЗУНР) і Польщі. Через це вивчення побуту й 

повсякдення Легіонів нам видається актуальним і цікавим. 

       Крім цього ми використали спогади Р. Дашкевича [157], українського 

військового й державного діяча, під час війни – артилериста Австро-Угорської 

армії. 

       Завдяки вже згаданій вище книзі А. Качинського ми змогли використати 

великий спектр солдатських пам’яток від Польських Легіонів. До роботи увійшли 

фрагменти з спогадів вояків ПЛ та легіонерські пісні.  

       Загалом, крім тематичної праці роботу А. Качинського можна ще й вважати 

такою собі джерельною хрестоматією. Автор зібрав чимало різного роду 

фрагментів з великого обсягу спогадів та щоденників легіонерів. 

       На нашу думку, єдиним суттєвим недоліком книги є відсутність 

ілюстративного матеріалу. Виклад матеріалу є доволі динамічним і 

структурованим, і візуалізація в такому випадку точно не завадила б. 

       В дисертацію залучено спогади офіцера союзної до Австро-Угорщини держави 

– Османської імперії [354]. Крім того, що цей матеріал не є поширеним в Україні, 

він ще й містить цікаві етнографічні подробиці з різних питань життя фронту й 

прифронтових територій, зокрема – міжнаціональних шлюбів серед іноземних 

вояків та місцевих дівчат [354, s. 350-356]. 

       У своїй роботі ми вирішили проілюструвати деякі положення за допомогою 

фотодокументів із збірки Австрійської Національної Бібліотеки [30-92]. 

       Під час Першої світової війни при Генеральному штабі Австро-Угорської армії 

діяло пресове бюро. Серед всього іншого кореспонденти бюро зробили велику 

кількість фотознімків з позицій. Зараз вони стали цінним джерелом, як про Австро-

Угорську армію загалом так і про її повсякдення та побут зокрема.   

       До роботи увійшли фотодокументи з цифрової колекції АНБ присвячені 

Першій світовій війні, зокрема повсякденному життю. Дана група фото містить 
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понад три тисячі одиниць зберігання. З поміж них ми вибрали 63 фотографії. 

Критеріями вибору слугували зображення наступних аспектів повсякденного 

життя: 

 особливості носіння уніформи та спорядження, 

 зовнішній та внутрішній вигляд позиційної архітектури (траншей та 

бліндажів) 

 інтер’єри та екстер’єри архітектури військових містечок, 

 вояцька творчість, 

 дозвілля вояків (ігри, кіно тощо), 

 святкові практики (в тому числі релігійні), 

  фотофіксація небойових контактів із супротивником, 

 Взаємодія військових і цивільних (використання цивільної забудови для 

військових потреб, спільна участь у святкових заходах тощо). 

       Ще одним з критеріїв під час вибору фото була їхня локація на землях 

нинішньої України. Без перебільшення буде сказано, що фотозбірка АНБ є 

справжнім клондайком для дослідника-антрополога. Та все ж мусимо зауважити, 

що велика кількість фото в ній ще потребує подальшого опрацювання. Зокрема в 

питаннях атрибутації відносно хронологічної прив’язки та встановлення 

локалізації знімків.  

       Світлини використані в дисертації подані в додатку, посилання на них 

знаходяться в списку літератури згідно присвоєної нами нумерації. 

       Характеристику джерельної бази присвяченої повсякденному життю вояків 

російської армії розпочнемо з неопублікованої архівної пам'ятки. Йдеться про 

нотатки поручника М. П. Михайлова «Психічний стан бійця в умовах позиційної 

війни» (мовою оригіналу, рос.: «Психичиское состояние бойца в условиях 

позиционной войны») [8]. Дане джерело було віднайдене нами серед зібрання ІР 

НБУВ в фонді 43 (Архів Спекторського). Оскільки джерело є нелопублікованим 

детальніше зупинимось на його описі.   
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       Нотатки виконані у саморобному паперовому зошиті, який складений з восьми 

аркушів паперу розміром: 27 см., ширина, 21 см., висота. Більшість записів 

написані на папері марки «Royal Writing Paper» (з водяними знаками), сторінки 14-

15 на папері розміченому горизонтальними паралельними лініями (в лінійку) [8, 

арк. 14-16]. 

       Весь текст написано чорним чорнилом, російською мовою. Сторінки 

пронумеровані зверху листків арабськими цифрами від 1 до 15 (тринадцята 

сторінка, як 12 bis). На сторінках 10-12 є напис червоним олівцем поверх тексту 

«пересм.» [8, арк. 10-12]. Цілком логічно припустити, що він означає переглянуто 

(рос. пересмотрено). Наявність таких позначень, на нашу думку, може свідчити про 

те, що нотатки пересилались, і, відповідно, проходили через військову цензуру 

(відповідно до реалій ведення кореспонденції в той час), чиїми слідами і є подібні 

написи. 

       Перша сторінка записів є надірваною зверху і містить частини ще якихось 

записів, але ідентифікувати їх не можливо. Також на сторінках 1,2 є відповідні 

числові помітки олівцем [8, арк. 1-2]. 

       Остання, не пронумерована, сторінка містить в нижній частині три відтиски від 

персональної печатки автора. Вона складається з двох рядків тексту –  ім'я, по-

батькові (верхній рядок) та прізвища (нижній рядок) автора: «Николай Петровичъ 

Михайловъ.» [8, арк. 16]. Текст верхнього рядка виконаний курсивом, нижнього 

шрифтом наближеним до готичного. Колір чорнила – фіолетовий. 

       На превеликий жаль, крім прізвища, ім'я та по-батькові автора і його 

військового звання (підпоручник) нам більше нічого не відомо. Цікаво було б 

доавідатись місце служби підпоручника та місце де були написані нотатки. Всі 

вищепереаховані відомості, разом з датою написання нотаток ми знаходимо в кінці 

твору [8, арк. 15]. Фотокопію роботи М. Михайлова подано в додатку до дисертації 

(Фото В. 2.1. – В. 2.5.)    
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       З 21-го фонду ІР НБУВ (Архів Ю. Яворського) нами було відібрано 

фотографії[1-4], які ілюструють аспекти повсякденного життя під час перебування 

Російської армії в Карпатах у 1915 р.  

       Серед опрацьованих фотографій, на нашу думку є такі, які складають дійсно 

дуже велику джерельну цінність. Йдеться про знімок лазарету в Жовкві де 

зображена вимушена, але, тим не менш співпраця російських та австро-угорських 

військових медиків. 

       Дуже цінними виявились й решта матеріалів 43-го фонду ІР НБУВ [5-7]. Серед 

них нами було опрацьовано листи з фронту, в яких описуються повсякденні реалії 

вояцтва Російської армії. 

       Також нами було опрацьовано щоденник офіцера Лейб-гвардії Павлівського 

полку А. В. Потоцького [9]. Автор щоденника доволі відома свого часу людина, і є 

дуже цінним той факт, що один з артефактів пов’язаний з ним зберігається в 

Україні. Крім тексту нас цікаиви зовнішній вигляд щоденника. А. Потоцький 

поєднував рукопис та вклеювання різних фрагментів з армійської та цивільної 

преси.  

        У ф. 207 ІР НБУВ (архів І. Стешенка) нами був опрацьований один лист з 

фронту [12], автор якого підіймає питання українізації в Російській армії у 1917 р., 

та картки запрошення на полкові свята двох полків армії УНР [10-11]. Останні ми 

використовуємо, як ілюстрацію прикладу переходу традицій з армії колишньої 

Росії до нового війська незалежної України у 1917 р. 

       Також було проведено роботу з фондом 240 ІР НБУВ (архів О. Карпеки) [13-

22]. О. Д. Карпека, на наш погляд, є дуже цікавою, і в той же час мало вивченою 

постаттю в історії України. Військовий, авіаконструктор, авіатор Російської армії 

у Першій світовій війні.  З поміж документів архіву ми відібрали ті, які стосуються 

питань армійського повсякдення (фотографія, як спосіб дозвілля військових, 

матеріальне забезпечення авіаційних частин тощо). 
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       До роботи залучено мемуари військовослужбовців Російської армії, учасників 

Першої світовою війни, зокрема Ф. Степуна [320], К. Ананьєва, В Тумиловича 

[299],  Ю. Макарова [284] та ін. 

       Також використовувались мемуари відомих українських діячів, колишніх 

російських військових – П. Скоропадського [167] та Н. Авраменка [93]. 

       Широко в дисертації залучені епістолярні джерела. Для цього ми 

використовували другу частину праці «Велика війна та Україна» [113] та збірник 

листів «Письма с войны 1914-1917» [302].  

       Також з книги Велика війна та Україна було використано у дисертації велику 

кількість різного роду архівних джерел: статистичних звітів, наказів, описів тощо, 

які стосуються предмету дослідження. 

       Порівнюючи стан предметної джерельної бази про Австро-Угорську та 

Російську армії відзначимо, що в питанні ілюстративного матеріалу залишеного по 

собі друга значно поступається першій. Ця проблема наголошується у 

вищевказаному виданні. Власне через це фотоматеріал залучений до нього є з 

приватної колекції, а не з державного архівного чи музейного зібрання. 

       Проте, і серед державних зібрань є цінні обсяги фотоматеріалу, зокрема 

військовий альбом генерала Келлера [238], знімки з якого зберігаються у ЦДКФФА 

ім. Г. С. Пшеничного та були видані видавництвом «Фоліо». Матеріали альбому 

залучено до нашого дисертаційного дослідження. 

       Таким чином, опрацювавши описаний вище масив джерел констатуємо, що для 

мілітарно-антропологічного дослідження важливим є залучення джерел різних 

видів та різного походження. Як текстових так і зображальних. Великого значення 

також в даних студіях набуває не лише текстовий (зображальний) вміст джерела, а 

і його зовнішній вигляд, матеріал виготовлення тощо.  

       Підбиваючи підсумки в даному розділі зазначимо: 

 Мілітарна-антропологія є перспективним напрямком сучасних українських 

історичних та етнологічних досліджень. Актуальність мілітарно-
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антропологічної проблематики зокрема пояснюється й тим, що Україна нині 

зазнає військової агресії. 

 Новітні дослідження Першої світової війни порушують як загальні, так і 

галузеві проблеми періоду 1914-1918 рр. Враховуючи іноземний досвід, в 

перспективі потрібно звернути увагу на широку публікацію джерел та 

створення інформаційних електронних баз присвячених українському виміру 

Першої світової війни. 

 Історіографія військово-антропологічної проблематики австро-угорської 

армії є доволі розрізненою, зокрема, за національним принципом. Проте слід 

відзначити, що дослідникам багатьох країн притаманні спільні напрями 

досліджень, зокрема уніформологічний. Окремої уваги в українській 

історіографії заслуговує пласт досліджень – так звані стрілецькі студії. Вони 

вбирають в себе чимало питань, зокрема й ті, які безпосередньо зачіпають 

антропологічні аспекти історії легіону УСС. 

 Мілітарно-антропологічні студії про російську армію в 1914-1917 рр.  

спираються на досить потужне історіографічне підґрунтя. Останнім часом 

роботи, присвячені російській армії в Першій світовій війні, як раз 

характеризуються антропологічним спрямуванням. Підвищений 

дослідницькій інтерес викликають військова психологія, питання різних 

поведінкових девіацій вояків тощо. 

 Джерельна база досліджуваної проблематики (відносно австро-угорської і 

російської армій) є дуже широкою. Вона охоплює чималий масив текстів 

різного походження: вояцьких споминів та офіційних документів. На нашу 

думку, в мілітарно-антропологічниому дослідженні є дуже важливим фактор 

взаємодії цих двох різновидів текстів, адже вони взаємодоповнюють один 

одного та допомагають глибше розкрити досліджувану проблематику. 
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 Віднайдені неопубліковані джерела свідчать про наявний потенціал 

українських архівних сховищ. Їх публікація та подальше опрацювання 

сприятимуть розвитку як військово-історичних, так і мілітарно-

антропологічних студій. Джерела, які були опубліковані частково та в інших 

контекстах, під час їх дослідження показали свою значну інформативність. 

Крім чималої кількості матеріалу з військової антропології та етнології, 

досліджені спомини та щоденники містять багато матеріалу з локальної 

історії тощо. 

 Досліджені спомини та вояцькі нотатки показали важливість дослідження 

джерела не лише в контексті аналізу вмісту, а і його зовнішнього вигляду. 

Подібні студії проливають світло на такі явища як, наприклад, культура 

написання щоденників на початку ХХ ст.  

Не менш значущим різновидом джерел в антропології війни є зображальні. 

Особливо зважаючи на період Великої війни, коли фотографічна справа 

знаходилась вже на доволі високому рівні. Їх пошук та широке залучення в 

науковий обіг сприятиме більшій комплексності та сформованості подібних 

досліджень.       
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РОЗДІЛ 2. ВОЯЦЬКЕ ПОВСЯКДЕНЯ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ АРМІЇ НА 

СХІДНОМУ ФРОНТІ 1914-1918 РР. 

 

2.1. Західноукраїнські землі в системі військової організації Австро-Угорщини 

на початку ХХ ст. 

 

       В кінці XVII ст. внаслідок важливих геополітичних змін в Центральній та 

Східній Європі (знищення Речі Посполитої, війни проти Османської імперії) низка 

територій сучасної України опиняється в Австрійській імперії (Галичина, Північна 

Буковина та Закарпаття). В 1867 р. після створення Австро-Угорщини українські 

землі інкорпоруються до обидвох частин монархії – Австрійської Імперії 

(Цислейтанії) та Угорського Королівства (Транслейтанії). 

       В цей час окрім адміністративного значних темпів набуло і військове 

реформування держави.  Конкретно в даному випадку воно було зумовлено низкою 

поразок у війнах з Італією, Францією та Пруссією. Відповідно, закладались основи 

у керуванні війська з якими Австро-Угорщина вступила у Велику війну 1914-1918 

рр. Як і у багатьох країнах, в Австро-Угорщині, військова організація відрізнялась 

від цивільної. Найвищою ланкою у військово- організаційній системі був корпус. 

Загалом армійських корпусів налічувалось 16 [356, s. 13] (або корпусних округів, 

якщо йдеться про систему поповнення війська). Армійський корпус в своєму складі 

мав управління (штаб) та низку військових частин всіх родів зброї. Нинішні 

українські території знаходились в межах наступних корпусів: Х, ХІ та VI. 

       X корпус охоплював землі західної Галичини. Штаб корпусу знаходився в 

Перемишлі, яке на той час мало велике стратегічне значення, як потужна фортеця. 

ХІ корпус займав півнісно-східну частину Австро-Угорщини (Східну Галичину та 

Буковину). Корпусний штаб розташовувався у Львові. Таким чином Львів крім 

статусу крайової столиці був ще й значним військовим центром неподалік кордону 

з Російською імперією.   

       На відміну від VI-го корпусу, Х-й та ХІ-й корпуси були прикордонними. На 

півночі та сході вони межували з Російською імперією. З початком Першої світової 

війни Х-й корпус увійшов до складу 1-ї [351, s. 392], ХІ-й – 3-ї, VI-й – 4-ї [350, s. 
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394] армій які в серпні місяці 1914 року, в Галичині, розпочали свою бойову історію 

у Великій війні 1914-1918 рр.  

       Найбільший гарнізон з українських міст мав Львів. Крім штабу корпусу в місті 

розташовували 2 піхотні та одна кавалерійська дивізії, та ще низка військових 

з’єднань та установ. Серед них військово-медичні та освітній заклади [168]. 

       Австро-Угорщина стала країною, яка зробила перший постріл у Першій 

Світовій війні. Коли він пролунав у бік Белграду, війна ще була лише між обома 

державами, але європейське політичне протистояння вказувало, що цього разу 

конфлікт буде значно масштабніший ніж попередні на Балканах у ХІХ та на поч. 

ХХ ст. 

       На українських теренах Австро-Угорщина та Російська імперія набудули 

статусу ворогів аж 6 серпня 1914 р. [141].  Кампанію цього року можна 

охарактеризувати, як період великих маневрів. Саме в цей час відбудуться великі 

кавалерійські баталії, які вже не будуть характерними для наступних періодів 

війни. 

      За результатами Галицької битви Австро-Угорщина втратила значні території 

(східну Галичину, Буковину) з головними крайовими містами. Не дивлячись на те, 

що австро-угорська армія намагалась давати відсіч російській все ж відступу вона 

не уникла. До того ж території по яким просувався супротивник були відносно не 

захищеними у військовому та географічному аспектах. Останні як раз стануть 

визначальними у кампанії наступного року, яка буде прикута саме на них (фортеця 

Перемишль та Карпатські гори).  

       В історіографії можна зустріти цікавий факт про наявність проавстро-

угорського партизанського руху на території окупованої Буковини [112, с. 145]. 

       Таким чином перша кампанія Австро-Угорщини у війні не пройшла для неї 

надто вдало. Хоч ворог і був зупинений, але це коштувало втрати територій та 

великих міст – крайових столиць (Львова, Чернівців). 

       У 1915 р. завданням для збройних сил Австро-Угорщини стало, якщо не 

поліпшити ситуацію на фронті, то хоча б втримати її, не давши супротивнику 
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вторгнутись вглиб імперії, зокрема далі в Галичину та Сілезію, і, що не менш 

важливо – в Угорщину. Це вже б стало певною перемогою, враховуючи результати 

попереднього року війни. 

       Початок кампанії виявився не надто важким. Виснажлива битва в Карпатах та 

оборона фортеці Перемишль забирали дуже багато сил. Ці дві локації стануть 

такими собі героїчними місцями до яких буде прикута увага громадськості. І хоч 

Перемишль не витримає облоги, боротьба за нього стане уславленою сторінкою в 

літописі австро-угорської армії і набуде пошани в народі.  

       В Карпатах певним союзником Австро-Угорщини стала природа. Не дивлячись 

на великі зусилля з боку наступаючої російської армії їй так і не вдалося цілком 

оволодіти хребтом та здійснити такий омріяний прорив в Угорщину. Цікавим, на 

наш погляд, видається той факт, що верховне російське командування вже навіть 

підготувало відозву подібно до тієї, яку було виголошено для польського народу на 

початку війни. Цього разу адресатом була Угорщина. Але задіяти її так і не вдалось. 

Надзусилля військовослужбовців цісаря та короля, важкі природні та кліматичні 

умови не дозволили війську Романових просунутись за Карпати. 

       Взяття росіянами Перемишля поставило під загрозу становище Троїстого 

союзу на сході. Через це союзники вирішили вдатися до радикальних мір – 

контрнаступу, який би виправив ситуацію на фронті. Спільно з німецькою армією 

був здійснений званий Горлицький прорив. Російська армія об’єктивно не була 

готовою до такого перебігу дій і зазнала величезної поразки. Внаслідок цієї 

операції Австро-Угорщина частково повертає собі окуповані території та 

переходить на територію супротивника (Волинь, Поділля). 

       Підсумовуючи, кампанія 1915 року стала для австро-угорської армії періодом 

великих поразок, але і не менш великих перемог. А враховуючи факт деокупації 

власних територій і просування вглиб тилу супротивника, відзначимо, що 1915 р. 

був для габсбурзького війська радше позитивним ніж негативним. 
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       1916 рік стане знаковим для Дунайської монархії з декількох причин. По-

перше, це фронтальний наступ російського Південно-Західного фронту 

(Брусиловський прорив), по-друге – смерть Франца Йосифа І. 

       Російська військова операція травня-вересня 1916 р., завдала дуже великих 

втрат австро-угорському війську і державі загалом. Так, крім великої кількості 

вбитих та полонених, ворог знову окупував частину територій Австро-Угорщини. 

Оскільки Брусиловський прорив не є предметом нашого дослідження детаьно 

зупинятись на ньому не будемо. Проте, щоб зрозуміти масштаби поразки, 

відзначимо такий факт, що в результаті цієї операції Австро-Угорщина втратила 

з’єднання рівня цілої армії. Йдеться про цісарську та королівську 4-ту армію, на 

чолі якої перебував ерцгерцог Йосиф Фердинанд. 

       Осінь 1916 року завдала ще одного важкого удару по Австро-Угорщині. 21 

листопада на 86 році життя помер Франц Йосиф І. Для широкого загалу ця постать 

власне і була втіленням Австро-Угорщини, Недарма австрійський письменник 

українсько-єврейського походження Й. Рот у своєму magnum opus «Марш 

Радецького» [166] смерть імператора органічно вводить у загальне полотно 

загибелі держави. 

       Отже, 1916 рік став для Австро-Угорщини роком великих втрат. Як військово-

територіальних так і персональних. Але імперія вижила. Прямо з фронту на трон 

зійшов новий імператор Карл І.  

       Молодий монарх не дивлячись на всю важкість становища все ж бачив 

майбутнє імперії і вирішив розпочинати перетворення прямо на марші, в умовах 

війни. 

       У 1917 році ситуація на Східному фронті змінюється кардинально. Російська 

імперія зникає, а для багатьох народів, що її населяли розпочинається період 

визвольних змагань за свою незалежність. В тому числі й для українців.   

       Новий республіканський російський уряд не зважаючи на складність 

становища в якому він опинився все ж проголосив курс на вірність союзницьким 

зобов’язанням колишньої Російської імперії. Так, влітку 1917 р. розпочався 
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останній наступ Антанти на Сході, який отримав назву Червневого наступу, або 

«наступу Керенського». 

       Не дивлячись на потужні докладені зусилля, наступальна операція російської 

армії зазнала поразки. Для цього було багато об’єктивних причин,                                              

на описі яких не будемо тут зосереджуватись. 

       Важливо зазначити, що починаючи з 1917 року Австро-Угорщина стає 

важливим геополітичним гравцем у даному регіоні. Цей фактор проявляється 

різним чином, серед іншого й участю Австро-Угорщини у формуванні збройних 

сил Української Народної Республіки. Наступного року після укладання 

Берестейської мирної угоди Габсбурзька монархія опиняється у таборі переможців 

на Східному фронті, але врешті-решт опиниться у таборі отримавших поразку у 

війні.  

       В останній рік Першої світової війни Австро-Угорщина переживе, як свого 

найбільшого ворога, так і найголовнішого союзника. Але цього разу держава вже 

не встоїть перед поступом націоналізму і також перестане існувати. А разом з 

державою припинить існувати й армія, хоча її ореол буде сильно помітний у 

збройних силах, які утворяться в нових країнах на уламках монархії Габсбургів. 

       Переходячи до питання служби українців у австро-угорському війську відразу 

зазначимо, що дана тема ще потребує ретельнішого дослідження, адже на наш 

погляд в історіографії вона висвітлена порівняно недостатньо. Оскільки предмету 

нашої роботи вона на пряму не стосується ми теж охарактеризуємо цю проблему 

побіжно, зосереджуючись на головних аспектах. 

       Для початку, потрібно сказати, що військові формування австро-угорських 

збройних сил не були мононаціональними за своїм складом. Мається на увазі те, 

що, наприклад, полк не міг бути укомплектованим на 100 % представниками 

одного етносу. Зазвичай таких було два, або три, в залежності від території 

комплектування полку. Відповідно, найбільш українськими були полки зі сходу 

імперії. 
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       Найбільший вміст українців серед особового складу мали наступні частини (за 

родами зброї) [210]: 

 в піхоті спільного війська – 9-й цісарський та королівський піший полк 

«графа Клерфе» (73% особового складу – українці), 

 в польових єгерських батальйонах – 30-й цісарський та королівський 

батальйон польових єгерів (70%),   

 в піхоті ландверу – 33-й цісарсько-королівський полк крайової оборони 

«Стрий» (73%), 

 в кавалерії спільного війська – 8-й цісарський та королівський уланський 

полк «генерал від кавалерії граф Ауерсперг» (80%), 

 в ландверній кавалерії – 1-й цісарсько-королівський уланський полк ландверу 

(65%), 

 в артилерії – 61-й цісарський та королівський полк польової артилерії (69%), 

 в інженерних військах – 11-й цісарський та королівський саперний батальйон 

(48%).    

       Про українців у гонведі нам вдалось віднайти інформацію лише про полк 

"Мункаш", в особовому складі якого налічувалось 11% українців [210].  

       В подібних частинах найчастіше співслужбовцями вояків українців були 

поляки, євреї, румуни. Відповідно, етноси території проживання яких, межували з 

українським. 

       На відміну від російської армії в австро-угорській українці перебували 

переважно серед рядового, унтер-офіцерського, молодшого та середнього 

офіцерського щабля військовиків. Серед вищого офіцерства та генералітету 

українці були радше винятком. Під час Визвольних змагань це відповідним чином 

позначиться на кадровому становищі УГА. 

       Серед відомих пізніше українських військових діячів, які проходили службу в 

австро-угорській армії, як приклад наведемо Є. Коновальця, М. Тарнавського, О. 

Микитку, Я Дашкевича. 
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       Характерна ознака війська Австро-Угорщини у Великій війні – національні 

добровольчі частини. Йдеться про український (УСС), польський (ПЛ) та 

албанський легіони. Хоч ми і відносимо їх до одного роду підрозділів, але важливо 

пам’ятати, що за своєю формою, ідеями, способом створення та чисельністю 

частини ці суттєво відрізнялись. Нас звичайно ж найбільше цікавить український 

легіон. 

       Гадаємо, не буде помилкою, сказати, що тематика Легіону УСС є найбільш 

розробленою в українській історіографії у сфері збройних сил Австро-Угорщини у 

Першій світовій війні. В історіографії можна навіть зустріти термін – стрілецькі 

студії. Ми також надалі ним користуватимемось. 

       Коли йдеться про Легіон УСС досить часто науковість йде поряд з 

патріотичною позицією автора/дослідника. Це звичайно негативним явищем не є, 

але в той же час воно не сприяє об’єктивності дослідження в цілому. Нам би 

хотілось виокремити основні положення стосовно українського Легіону, які часто 

є наріжними каменями у відповідних дослідженнях: 

1. Легіон УСС не був першою українською військовою частиною у ХХ ст. 

Такою був 1-й Богданівський полк армії УНР, який було створено в 

наддніпрянській Україні у 1917 р., в той час, як Легіон УСС ще рік перебував 

австро-угорською частиною. 

2. Однак, формально Легіон дійсно був першою мілітарною частиною з яскраво 

вираженою національною ознакою у ХХ ст. Це беззаперечно. В цьому контексті 

його спадщина і подальша роль у формуванні української військової культури – 

колосальна. Від символіки і термінології – до пісень та уніформи. 

       Через вищенаведене дуже важливо у стрілецьких студіях дотримуватись 

«золотої середини». Не перевищувати роль УСС у військовій історії України, але в 

той же час і не применшувати значення Легіону та його ролі і спадщини. 

      Офіцерський (старшинський) склад Легіону УСС складали, з поміж інших, і 

кадрові вояки збройних сил Австро-Угорщини. І ось саме в цьому питанні, на нашу 
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думку, і полягає одна з найбільших проблем. Біографії таких діячів, як Д. 

Вітовський, О. Микитка, А. Варивода, Г. Коссак, та ін., гарно відомі вже, як 

легіонерів та учасників визвольних змагань. А ось їхня безпосередня служба в 

австро-угорському війську досить часто є tabula rasa для вітчизняної історичної 

науки. Для прикладу, можна розглянути біографічну статтю про Д. Вітовського в 

Енциклопедії історії України [124, с. 580]. На превеликий жаль інформація подана 

в ній стосовно життєпису Д. Вітовського з початку Першої світової війни і до 

потрапляння в лави Легіону УСС є доволі скупою. Те ж саме можна сказати і про 

О. Букшованого, який загалом мав дуже цікаву військовий життєпис, свідченням 

якого крім австро-угорських нагород стали нагроди Німецької та Отоманської 

імперій. 

       Хоч це і не стосується предмету нашої роботи, але варто вказати на те, що 

українці також проходили службу і у військово-морських силах Австро-Угорщини. 

Серед відомих особистостей тут можемо вказати адміралів медичної служби 

австро-угорських ВМС Я. Окуневського та О. Зарицького [127]. Також відомим 

габсбурзьким моряком часів Великої війни став чернівчанин О. фон Цопа (з родини 

буковинських німців) – ас-підводник, герой підводної війни свого часу [125, 126, 

128]. 

       Таким чином, констатуємо, що мілітарна історія земель Західної України на 

початку ХХ ст. є доволі цікавою та багатогранною, але на жаль ще й досі 

малодослідженою. Уваги вчених потребують, на нашу думку, насамперед такі 

проблеми, як: українці в лавах регулярних збройних сил монархії Габсбургів у 

Першій світовій війні, українці-офіцери австро-угорської армії, зокрема останнє 

стосується чільних старшин легіону УСС.  
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2.2. Однострій, спорядження, прояви військової моди в австро-угорських 

збройних силах. 

       Історія для Австро-Угорщини склалась таким чином, що Перша світова війна 

виявилась для монархії дійсно першою, але в той же час і останньою. Проте, не 

можна сказати, що з 1867 р. збройні сили держави не знали ні конфліктів, ні 

військових зіткнень. 

      Колоніальна політика монархії Габсбургів була пасивною, а до воєн в 

Центрально-Східній та Південній Європі вона не долучалась. Проте, майже 

перманентне геополітичне напруження на Балканах не могло пройти осторонь 

Австро-Угорщини, оскільки проблеми часто відбувались безпосередньо на її 

південному кордоні. 

       До Першої світової війни Австро-Угорщина взяла участь у наступних 

конфліктах, військових операціях: окупація Боснії та Герцеговини (1878 р.), участь 

в операції на о. Крит (1897), придушення Боксерського повстання в Китаї (1899-

1901), Балканські війни (відбулась лише порівняно масштабна мобілізація без 

прямої участь у конфлікті) (1912-1913). 

       Порівняно малий, але який не який, мілітарний досвід був одним з рушієм до 

військової модернізації країни. Одним з модернізаційних аспектів в тому числі була 

і військова уніформа. На відміну від Російської імперії, про яку йтиметься  в 

наступному розділі, Австро-Угорщина виявилась більш консервативною в плані 

військового однострою. Основне його реформування відбуватиметься не перед 

Великою війною, а вже в її ході, як наслідок військових реалій. Потрібно зазначити, 

що це була цілком природня модель уніформологічних трансформацій для армій 

учасниць війни, адже перед цим, очевидно, традиційність в однострої виступала на 

першому місці перед раціональністю, маскуванням на полі бою тощо. Потужні 

корективи вніс вже воєнний час зі своїми модерними реаліями (позиційна війна, 

велика кількість жертв, перосмислення ролі озброєнь та родів зброї тощо). 
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       Розглянемо основні особливості австро-угорського військового однострою, 

який перед 1914 р. пройшов тривалий еволюційний шлях, поштовхом до якого були 

війни в яких брала участь Австрійська імперія в середині ХІХ ст. Зосередимось 

саме на польовій уніформі. Ключовими її елементами, в піхотних частинах, на той 

час були [305]: 

 Головний убір. Основним головним уборорм австро-угорського вояка було 

польове кепі модифікації 1908 р. [305, с. 13]. Кепі було зроблено таким чином, що 

було актуальним, як в теплу пору року (захищало голову від сонця) так і в холодну 

(могло закривати обличчя). Спереду кепі мало дашок, який виготовлявся з шкіри, 

або інших матеріалів, які її замінювали. Фотографічні джерела свідчать, що кепі 

могло використовувавтись і без дашка. Ідентифікаційним елементом на кепі була 

кокарда (загальновійськової та угорської модифікації).  

 Натільний одяг – Блуза польова (кітель) – однобортна, з потайною застібкою 

на 6 ґудзиків, мала крім бічних, ще дві великі нагрудні накладні кишені, які 

закривались клапанами. Кітель мав погони, які кріпились до нього швом та 

гудзиком [305, с. 13]. Правий погон мав спеціальний плечовий валик, який 

допомагав утримувати ремінь гвинтівки. Загалом, погони в австро-угорському 

однострої мали суто прикладну функцію (кріплення та утримання амуніції), на 

відміну від цього ж елементу в російському однострої. Офіцерській кітель погон 

взагалі не мав. Ідентифікаційним елементом на кітелі був комір. На ньому 

розміщувались петлиці полкового кольору, рангові та фахові позначення. На наш 

погляд, це не є надто зручно, адже у війську була практика носіння борід, які 

частково могли закривати комір. До того ж, зимовий верхній одяг рангових 

позначень не мав, через це ідентифікувати звання вояка взимку було взагалі 

неможливо (крім узагальнень офіцер/звичайний вояк).  

 Шинель – однобортна, з двома рядами по 6 гудзиків [305, с. 12]. Мала бічні 

кишені без клапанів. Ідентифікатор - у вигляді кольорорвих петлиць полкового 

кольору без позначення рангу. 

 Брюки 
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 Окремі елементи одностроїв притаманні певним різновидам військ. Зокрема 

– кавалерії та артилерії. Йдеться про кавалерійські головні убори (гусарський ківер, 

драгунську каску та уланську чапку) та куртки. Всі вони були багато та яскраво 

декоровані (різними елементами з металу та тканини)    

   В основному перевдягання вояків у передвоєнний вигляд закінчено в 1911 р. [305, 

с. 13]. 

       Під час війни в габсбурзьких збройних силах виникли добровольчі військові 

формування, які з поміж іншого вирізнялись і своїм військови одностроєм. Загалом 

в усіх випадках він не виходив за рамки дозволеної форми, але в той же час в цих 

рамках зазнавав доволі великих трансформацій. 

       Українські легіонери використовували стандартний однострій, щоправда 

змінивши головний убір та дещо модифікувавши польовий кітель у 1917 р [153, с. 

81]. 

       Всі предмети польової форми належало виготовляти з сукна кольору 

«hechtgrau». Однак у воєнний час і це положення не залишилося незмінним. На 

зламі 1914-1915 рр. були затверджені нові зразки сукна для армії, при цьому 

з'ясувалося, що з огляду на погіршення якості сировини продовження виробництва 

тканин кольору «hechtgrau» неможливо. В якості нового кольору польової форми 

був затверджений «feldgrau» – сірий з зеленуватим відтінком. Реально вживалося 

для виготовлення обмундирування сіре сукно будь-яких відтінків. Не гребували  

навіть трофейним італійськім темно-зеленим «grigio-verde» [305, с. 13]. 

       Своєрідним був австро-угорський кавалерійський однострій. Його соновними 

кольорами були синій (верх) та червоний (низ) [341, p. 27]. Оскільки поступово 

цісарська та королівська кавалерія перемістилась з полів до траншей однострій 

також довелось спрощувати, проте навіть в таких випадках від традицій відступали 

не охоче. Так, кавалерійські куртки залишали свій крій, але вже ставали не синіми, 

а сіро-зеленими, причому залишаючи своє декорування із шнурів [348, p. 311-314]. 
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Кавалерійське кепі, червоного та синього кольору, пробуло у вжитку до кінця 

війни, але також виготовлялося із захисного кольору [342, p. 26]. 

       Ранги позначались за допомогою комбінацій із шестикутних зірочок та галунів 

на клапанах коміру [341, p. 17]. Там же могли розміщуватись і спеціальні знаки на 

позначення військового фаху [342, p. 16]. Інколи, через це, ми можемо натрапити 

на інформацію, що у Австро-угорському війську не було погон. Це не так. Як вже 

писалось вище, вони були. Але призначались для зручнішого носіння зброї та 

спорядженння, а не для розміщення рангової інформації. 

       Щоправда, в полках тірольських імператорських єгерів, погони 

використовувались вже у більш звичному для нас сенсі. Вони власне виступали 

однією з уніформологічних ознак для зазначених полків [213, с. 35]. 

       Наприкінці війни в Австро-Угорщині увійшов до вжитку сталевий шолом. 

Особливо в пробоєвих (штурмових) частинах.   

       Комплект спорядження австро-угорського вояка складався з наступних 

елементів [305, с. 6]: 

1. Ранця зразка 1887 р., або єгерського рюкзака зразка 1913 р. (у ландвері 

(добовольців) та єгерів). 

2. Поясного ременя з пряжкою. На пряжці розміщувався герб Австро-

Угорщини (двоголовий орел з щитом-гербом Габсбургів-Лотаринзьких на грудях, 

або гербом Угорського королівства). Наприкінці війни виготовлялись пряжки з 

двома гербами – австрійським та угорським [348, p. 416]. У польових умовах вони 

ммогли зафарбовуватись у захисний колір. Серед цікавинок у цьому елементі 

однострою відзначимо пряжки Легіону УСС з приватної колекції Д. Адаменка та 

О. Мельника (вміщені в книзі І. Монолатія)[153, с. 78,79]. Замість державного герба 

вони містять абревіатуру «УСС» в першому випадку, в другому – лева, що 

спирається на скелю. 

3. Сумки для набоїв М.95.  

4. Військового (кавалерійського) поясного ременя. 

5. Траншейного кинджалу.  
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6. Протигазу німецького зразка з коробкою.  

7. Різних варіантів фляг, емалевої (зі склянкою), алюмінієвої). 

8. Киркомотики малої.  

9. Сухарної торбини.  

10. Саперної лопатки. 

11. Багнета у піхвах прикріпленого до чохла лопатки. 

12. Ранця для набоїв. 

       Отже, спорядження австро-угорського військовика було доволі розмаїтим, а 

деякі його елементи могли взаємозамінюватись, або використовуватись одразу у 

кількох варіантах. Йдеться зокрема про фляги. 

       Нам, як етнологу вельми цікавим видаються питання пов’язані з таким явищем, 

як військова мода. Як вже зазначалося, війна вносить суттєві корективи в 

однострій. Та виявляється ці корективи можуть бути не лише викликані, так би 

мовити, траншейною раціональністю, а навпаки мати певне ірраціональне 

походження, яке здавалось би не надто на часі  у військових умовах. Йдеться про 

зміни елементів однострою та фалеристичні артефакти, які набули поширення у 

війську в часи Великої війни. 

       Стсосовно змін елементів однострою, тут гарним прикладом може слугувати 

вже згадуваний головний убір усусів – «мазепинка». З одного боку він 

підкреслював національну самобутність частини, а з іншого – гарно демаскував її 

у ворожих очах. Також Січові Стрільці вдались до маніпуляцій з польовим кітелем 

М. 1917 («карлблуз») зробивши клапани його кишень пірамідальними [153, с. 81]. 

       Але найцікавішим елементом військової моди, на наш погляд, є феномен 

пам’ятних значків на головний убір в Австро-Угорській армії (мовою оригіналу – 

Kappenabzeichen). Вони були настільки поширені, що нині відомо понад 1000 їх 

різновидів [209]. 

       Не дивлячись на те, що регламентації дані речі так і не набули, їх витоки 

сягають доволі глибоко. Так, різного роду декорування головних уборів (дубовими 
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гілочками) було поширене в австрійській армії ще з часів Семирічної війни, а 

закріпилось за Наполеонівських воєн. Щоправда використання гілочок дуба і ялини 

(взимку) з часом стало офіційним, і на головних уборах були передбачені 

спеціальні петлі для їх кріплення [348, p. 85].  

       Цікавим є факт того, що дану традицію перейняли і новостворені полки з Боснії 

та Герцеговини,  які почали носити польові знаки на фесках [348, p. 119]. 

        Не слід забувати і те, що перед Першою світовою війною на маневрах було 

поширеною практикою використовувати стрічки на головних уборах: білі/червоні 

– свої/чужі. Є чимало фотографій літа-початку осені 1914 року, на яких солдати 

Габсбургів наділи на свої головні убори різнокольорові стрічки: імперських або 

«земельних» кольорів. Незабаром їх змінили пропагандистські значки. 

       Таким чином, до початку війни склалися всі передумови до появи «значків на 

шапках». А під час війни ці передумови призведуть до виготовлення їх у величезній 

кількості, як вже написано вище. 

       Д. Адаменко класифікує значки на головний убір наступним чином [209]: 

1. Пропагандистські; 

2. Пам’ятні; 

3. Полкові; 

4. Імпровізовані. 

       В свою чергу, для полкових дається наступний поділ[209]: 

 Дивізійні; 

 Бригадні; 

 Полкові; 

 Батальйонні. 

       Дослідник відразу уточнює, що такі військові з’єднання вищого рівня, як армії, 

корпуси, бойові групи підпадають під різновид пам’ятних. Пояснюється це тим, що 

склад дивізії, бригади був більш стійкий, в той час, як з’єднання величини армії не 

були сталими в питанні постійного перебування в них тих чи інших підрозділів. 
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       Відповідно, пропагандистські значки зазвичай були із зображенням правлячих 

імператорів, або голів держав союзників, вищого військового керівництва армії. 

       Пам’ятні значки, крім описаного вище, могли нести інформацію про якусь 

військову подію (наступ, військову операцію тощо) [209]. 

       Імпровізовані ж значки зазвичай виготовлялись самостійно з різних підручних 

предметів, які мали мілітаристичне спрямування. Такими могли виступати кулі, або 

трофейні елементи знаків розрізнення ворожих армій [209]. 

       Загалом, дана класифікація вичерпна. В той же час її можна розширювати і 

робити ще більш вужчою. Так, значки були, як поліхромні, так і монохромні. 

Відомі випадки, коли один і той же полк міг мати декілька варіантів полкового 

значка [358, p. 176]. Більш урочистий з використанням фарб, і спрощений, 

звичайний металевий. 

      Як вже зрозуміло, сюжетне спрямування їх теж було доволі різним. Зазвичай 

значок містив текст і малюнок (відповідно до свого різновиду). Слід зазначити, що 

розмаїття пам’ятних значків в деякій мірі уособлює етнічно-строкатий характер 

держави Габсбургів. Так, крім загальнодержавної символіки на значках могла 

розміщуватись крайова (герб Угорського королівства, або червоний тірольський 

орел). Мови написання тексту також були різні, крім німецької й угорської 

використовувалась в тому числі й українська мова (значок полку крайової оборони 

«Коломия» з написом «Витримати хлопці» та відзнаки УСС [153, с. 16-21]).     

      Форма виконання знаків також була довільною. Від використання традиційних 

геральдичних елементів (щитів, зброї тощо) до мініатюрних копій кавалерійських 

головних уборів [355, p. 162] (в гусарських, уланських та драгунських полках). 

       Фотодокументи (зокрема фото Б.58[87] та Б.59[88]) свідчать про те, що значки 

носились не поодинично на одному головному уборі, а досить у великій кількості. 

Це є додатковим елементом до твердження про їх всезагальну популярність у 

війську. Між іншим, популярними вони були не лише серед вояків, а і серед 

офіцерів та навіть генералітету. Виникає цікаве питання, як співвідносилось 
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ставлення простого вояцтва до керівництва держави та командування з носінням 

тих чи інших значків (пропагандистських) де розміщувалися їх портрети. 

      Фалеристичне розмаїття уніформологічних елементів було і в добровольчих 

частинах. Так, в Легіоні УСС також існувала доволі велика кількість значків, які 

використовувалися, як для носіння на грудях, так і в якості кокард та значків на 

кепі [153, с. 16-21]. 

      Символіка таких значків була переважно національною і поєднувала 

західноукраїнську (лев, що спирається на скелю) та наддніпрянську (Архистратиг 

Михаїл). Могли бути знаки суто з текстом і датою, наприклад «УСС. 1914», або 

«УКРАЇНСЬКА  БОЄВА УПРАВА .1914.».  Відомим є також знак, де поєднано 

український національний мотив (жовтий напис на синьому тлі «Україна 1914») з 

державною символікою країн Троїстого блоку (прапори Австріської імперії, 

Угорського королівства, Німецької імперії та Болгарського царства).  

      Авторами таких значків нерідко ставали самі вояки Легіону УСС (зокрема І. 

Боберський та Ю. Буцманюк) [153, с. 16-19]. 

     Форма виконання знаків також різнилась. Вони могли бути як простими 

металевими так і оздобленими фарбами та емалями. Інколи в межах одного знаку 

допускались девіації (лев на скелі міг бути повернутий вліво і вправо). 

      Заслуговує уваги ще один своєрідний елемент уніформи УСС – «чічка». Вона 

являла собою розетку з тканини, де край був синього кольору, середина жовтого. 

«Чічка» кріпилась з боку до кепі, або «мазепинки» [153, с. 24, 25]. Могла також 

використовуватись у по’єднанні з різними знаками [153, с. 66]. Витоки появи 

даного елементу січового однострою, на нашу думку, слід шукати у 

загальновійськовій моді. Відповідно вона має спільне походження з пам’ятними 

значками на головний убір та польовими знаками.  

      Нагороди в Австро-Угорській армії носились на лівій сторорні мундиру, на 

колодках трикутної форми . Щоб не псувати кітель, колодка застібалась на 

спеціальних петлях, які були завчасно приготовлені на мундирі [343. p. 165-166]. 

Дозволялось також використання нагородних прямокутних планок із відповідних 
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стрічок певної нагороди. Однак, в штурмових частинах існував звичай носити 

власне повний варіант нагороди, а не відповідну планку [342, p. 29]. 

      Збереглась в польових умовах і практика носіння аксельбантів відмінного 

стрільця (фото Б. 30 [59]), хоча на перший погляд вона може видатись не надто 

зручною, особливо за умов постійного перебування в траншеях. 

       Таким чином простеживши еволюцію австро-угорського однострою під час 

Першої світової війни відзначимо, що він мав багато елементів і був доволі 

розвиненим. Це ж саме стосується й спорядження. Війна внесла чимало коректив у 

військвий одяг австро-угорської армії. Так, змінився колір уніформи, її крій та 

способи позначень рангів, приналежностей до родів зброї, тощо. Виникнення 

нових національних добровольчих частин покликало появу нових елементів 

однострою, які також в ході війни зазнавали вдосконалень. В той же час, не 

дивлячись на фронтові реалії, комплекс однострою намагався до останнього 

зберегти свою консервативність. Зокрема дане положення гарно простежується в 

кавалерійському однострою де такі, на той час, непрактичні елементи як каски та 

ківери, шнури всіляко маскувались (чохлами, перефарбуванням в інший колір), але 

все ж не вилучались із загального комплексу. Деякі деталі з австоо-угорського 

військового однострою та спорядження дають нам підстави говорити про його 

технологічність і відповідність реаліям війни (сталеві шоломи, протигази). 

  

   2.3. Матеріальні аспекти повсякденного життя вояків австро-угорської 

армії. 

          

       Перша світова війна початково в думках тодішніх можновладців планувалась 

як швидка та маневрена. Армії мали до настання холодної пори року досягти своїх 

цілей та потім повернутись в місця постійної дислокації, або змінити їх в 

залежності від політичної ситуації. 

       1914 рік показав хибність цих думок. Замість швидкоплинної війни, людство 

отримало важкий та обтяжливий з усіх планів військовий конфлікт. 
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       В польових умовах австро-угорські солдати проживали в траншеях. Дана 

фортифікаційна споруда відома ще з часів епохи Відродження. Траншея поступово 

вдосконалювалась, але апогею свого розвитку досягла на початку ХХ ст. в Першу 

світову війну (хоча в середині ХІХ століття траншеї також активно 

використовувались, зокрема і у конфліктах на українських землях – Східній війні 

1853–1856 рр). Квартирування в оселях місцевих мешканців стало тоді не 

актуальним через розвиток артилерійського озброєння. 

       Траншеї були 1,5 – 2 м. глибиною і 2 м. шириною з брустверами та 

відділеннями для ведення вогню з стрілецької зброї [223]. Вони забезпечувались 

захисним покриттям, що перешкоджало потраплянню шрапнелі, та дротовою 

сіткою проти ручних гранат. Наявні були також вбудовані бомбосховища 

призначені для розміщення там повної кількості персоналу певного відтинку. 

Траншейна система була захищена декількома рядами колючого дроту. 

       Обігрів траншейних приміщень (бомбосховищ та бліндажів) здійснювався 

польовими пічками [223]. Зовнішній вигляд пічки можемо побачити на фото Б. 31 

[60] 

       Окопна війна зробила систему траншей доволі розгалуженою. Вона почала 

являти собою декілька ліній укріплень. Найближча до ворога траншея 

призначалась для розміщення там атакуючих груп, або вартових-розвідників. 

Потім йшли траншеї з резервною кількістю військ для підсилення атаки, або 

відбиття штурму позиції. За ними знаходилися житлові траншеї де розміщувались 

штаби, канцелярії підрозділів, польові лазарети тощо. Кожна така лінія мала 

відповідний захист. 

       Санітарні пости, бомбосховища з двома виходами, туалетні приміщення 

знаходились за 15 м. позаду першої лінії. Окремі лінії траншеї пов'язувались між 

собою ходами, так званими траншеями зв'язку, таким чином дійсна мережа 

траншей була доволі великою, мала 4–5 ліній захисту на відстані 100–200 м. одна 

від одної [223]. 
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       Дані умови гостро перед нами ставлять питання зручності та комфорту під час 

перебування в такому середовищі проживання. Відповідь на це ми можемо 

спробувати знайти у фотографічних джерелах. 

       Стаття Т. Балли та  Г. Кіса [223] містить чимало фотографічних знімків, які 

ілюструють внутрішній вигляд австро-угорських траншей. За допомогою них ми 

можемо спробувати доповнити текстовий опис  

      На вміщених фото помітно, що траншея має висоту в 2-2,5 людських зрости і є 

триярусною. Верхній ярус укріплений бруствером і призначений для ведення 

спостереження, або ведення вогню по супротивнику. На цьому ярусі людина не 

може знаходитись весь час в повний зріст, оскільки висота брустверу варіюється 

від 0,5 до 1 висоти людського зросту. Другий ярус, скоріше є проміжним і 

призначений для покращення пересування верхнім ярусом та допомоги воякам, які 

будуть на ньому. Нижній ярус є висотою в один людський зріст, має ширину 

доступну для того, щоб розминулось дві людини. На ньому розташовуються різні 

житлові приміщення двері до яких помітно на фото. Відзначимо також, що 

показана траншея укріплена каркасом для запобігання її руйнуванню. 

      Також можемо помітити одну з дуже поширених траншейних негод – залиття 

їх водою під час опадів, танення снігу тощо. Ця проблема мала сильний вплив на 

санітарний стан вояків та на рівень їх морального становища. Наявність води в 

траншеях вимагала додаткових зусиль для її відведення. 

      Не дивлячись на те, що траншеї обкладались деревом з боків та з низу це ніяким 

чином не покращувало перешкоджанню доступу до них води. 

      В конструкції були передбачені спеціальні відділення в землі для перебування 

в них вояків у лежачому положенні. Воно могло використовуватись для відпочинку 

(власне, як і показано на фото), так і для укриття від небезпеки під час бою, обстрілу 

траншеї ворогом. 

      Інколи стіни траншеї могли використовуватись для зберігання на них 

спорядження (Фото Б.42 [71]): ранців, індивідуальних казанків тощо. Можливо 
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таким чином могли зберігати своє спорядження вартові, і то, за гарних погодних 

умов. 

      В довготривалий, або нетривкий час затишшя вояки могли зайнятись 

гігієнічними процедурами та привести до ладу свою уніформу. Зокрема на фото 

Б.19 [48] ми бачимо, як вояки самі приймають водні процедури, а також, як 

безпосередньо в траншеї відбувається просушування нижньої білизни. Остання, в 

свою чергу, була обов’язковим елементом вояцького однострою в австро-угорській 

армії. До того ж, цікаво відзначити, що крім натільної сорочки міг також під кітель 

вдягатись жилет. Про це свідчить фото Б.26 [55] яке показує дозвілля вояків на 

позиції, а саме прання та лагодження свого одягу. 

      Для забезпечення міцності траншеї вона старанно укріплювалась. Для цього 

використовувались спеціальні сітки, які запобігали обсипанню ґрунту. Як 

укріплюючий матеріал могла також використовуватись саморобна цегла, або ґрунт 

піднятий під час риття траншей (фото Б. 8 [37] та Б. 20 [49]). Траншеї та місця 

перебування вояків в полі маскували за допомогою гілля дерев, про що свідчать 

фотографії Б. 3 [32], Б. 9 [38], Б 16 [45]. У польових таборах житлом для вояка 

слугував намет (Б. 25 [54]). В гірській місцевості, зокрема в Карпатах, будівельним 

матеріалом для житла слугував камінь. Пересвідчитись в цьому можна завдяки 

фотографії австрійського окопа з архіву Ю. Яворського (фото В. 1. 2 [2]).  

      Велика увага також приділялась зв’язку. Так, позиційні приміщення були 

з’єднані електричними дротами для проведення телефонного зв’язку, та, можливо 

часткової електрифікації (фото Б.10 [39]). 

      Враховуючі нові технологічні збройні новинки (хімічну зброю) військові 

позиції були обладнані спеціальними газовими оповіщувачами (фото Б. 50 [79]). 

Такі конструкції складались з флюгера, який показував напрямок вітру, та 

підвищеної рейки, вона використовувалась в якості дзвона.  

      Щоправда відкритим лишається питання ефективності подібних засобів та 

налагодженості їх роботи на фронті. 
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      Борис Татаров у своїй праці наводить фото захопленої австрійської траншеї 

російськими вояками під час «наступу Керенського» у 1917 р. [187, с. 69] Там 

помітно використання укріплення у вигляді стінки з плетеної лози (тину), яка 

щільно прилягала до ґрунту. 

       Часто обовязковим елементом таких траншейних «комплексів» був туалет, 

збудований у вигляді окремої споруди (фото Б. 49 [78]). 

       Стосовно зручності проживання в таких умовах після вищеперерахованих 

описів траншей питань не має виникати. Але внутрішній інтер'єр деяких 

траншейних приміщень викликав певне захоплення у супротивників. 

       С. Семанов у своїй праці про генерала Брусилова так описує австро-угорські 

траншеї, а саме побут в них: «Отже, коли російська піхота взяла ці окопи, з 

подивом і навіть відтінком заздрості (ось мовляв, клятий німець навіть і на війні 

влаштуватись зміг!) розглядали російські офіцери та солдати помешкання ворога: 

стіни були оббиті дошками, вставлені засклені рами. Для керівних посадовців були 

зроблені квартири з трьох - чотирьох кімнат та кухні. В офіцерських землянках 

на підвіконнях стояли квіти, стіни заклеєні шпалерами, підлога вкрита 

леноліумом. Ліжка, пуховики, м'які меблі, письмові столи, умивальники, картини, 

дзеркала - розкіш, яку не бачили в російських окопах 

      Треба віддати належне ворогу -  він підготувався і відчував себе за 

укріпленнями дуже спокійно» [317, с. 202]. На нашу думку, автор дещо 

перебільшує, але і є правда в його словах. Згадаємо вищенаведені описи траншей, 

в яких засвідчено старанність при їх побудові. 

        Про таку ж старанність свідчитимуть і захоплені австро-угорські позиції з 

елементами фортифікації у Бурканівському лісі неподалік Бучача. В ЦДКФФА 

України ім. Пшеничного збереглись деякі із зроблених російськими вояками 

фотографій тих позицій (фото Г.1, Г.2 [26, 27]). Дані фото також вказують на певне 

художнє оздоблення споруд.  Зокрема на знімку бункера помітно, що він 

оздлблений написом  назвою підрозділу (Бригада Больцано). 



71 

 

       Ще однією особливістю позиційного побуту була обмеженість особистого 

простору. Фото Б. 28 [57] зображає інтер’єр бліндажа, або траншейного 

приміщення. На ньому ми бачимо, що в якості ліжка багато вояків використовують 

спільний настил без перегорродок застілений соломою. Стеля і стіни 

використовуються для зберігання зброї та амуніції. Дещо просторіший інтер’єр 

траншейного житла можемо бачити на фото Б. 21 [50] 

       Вже пізніше у 1918 р., коли фронт не існуватиме в класичному його понятті 

вояки австро-угорської армії дозволять собі мати помешкання у місцевих 

мешканців, що зокрема робив і Вільгельм Габсбург (Василь Вишиваний) [189, с. 

352]. 

      Місцеву забудову військо використовувало не лише для потреб проживання 

особового складу, а і для розміщення в ньому службових установ. На фото Б.38 [67] 

ми бачимо сільський будинок в якому розмістився дивізійний штаб (також подібна 

споруда слугує фоном для групового фото Б. 11 [40]). Залишається запитанням 

яким чином виглядала процедура обрання такого помешкання і що робилось з 

місцевими мешканцями, власниками оселі. Можна припустити, якщо житло 

перебувало у безпосередній близькості до фронту, воно могло бути порожнім. 

Жителі могли евакуюватись та поповнити лави біженців залишивши місця свого 

постійного проживання на час активних бойових дій. 

       Цілком могло бути і співжиття разом з вояками. Щоправда в такому випадку 

під загрозою могла опинитись інформація, яка розповсюджувалась у військових 

колах, адже серед місцевих мешканців могли бути шпигуни. 

       Між іншим, використовувались у військових цілях і міські споруди. Зокрема 

Празький банк в м. Броди (фото Б. 1 [30]) з початком війни став місцем 

квартирування дивізійного штабу. В таких капітальних будівлях, відповідно й 

умови побуту були зовсім інші. Набагато зручніші ніж в сільських будинках.  

       Надто цікавий випадок зафіксований на фото Б.43 [72]. На знімку зображене 

розташування польової канцелярії в приміщенні православної церкви. Церковне 
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начиння при цьому знаходиться на місці. Цікаво, чи виконувала за таких умов 

церква свої прямі функції?  

      Звернемо увагу на Фото Б.21 [50], на якому зображено інтер’єр штабної 

установи на передовій.  На ньому ми бачимо, що місце роботи було водночас і 

місцем проживання. Цілком імовірно, що крім автономного освітлення такі 

приміщення могли мати й постійне електричне освітлення. Звертає на себе увагу 

велика кількість паперових листівок на стіні. Нами зафіксований не поодинокий 

такий випадок серед фото, які стосуються повсякденного життя австро-угорських 

вояків. Сюжетне спрямування таких листівок є доволі різним – від портретів 

державних діячів до художніх пейзажів.  

       Будівлі штабів могли також позначатись спеціальним тактичним прапором, 

щоб бути виокремленими серед інших споруд. 

       Серед феноменів фронтового будівництва в Австро-Угорській армії 

відзначимо будівництво військових містечок неподалік позицій. 

       Такі містечка являли собою комплекс будівель, зазвичай дерев’яних. Крім 

власне житлових приміщень у військових містечках розміщувались приміщення 

для вояцького відпочинку та проведення дозвілля: польові кіно, солдатські 

будинки. В останніх зберігались настільні ігри (гру можемо побачити на фото Б. 2 

[31]) та музичні інструменти. Вони могли слугувати концертно-театральним 

майданчиком та читальнею водночас.  

       В таких умовах вояки могли заводити собі «хатніх» улюбленців, які розділяли 

разом з ними не легкі побутові умови (фото Б. 31 [60]). 

       Нам вдалося знайти зображення, як виглядали такі фронтові містечка: фото Б. 

52 [81] та Б. 53 [82]. Цілком логічно можна припустити, що на віддалі від передової 

лінії, вояки могли більш вільніше і безпечніше себе почувати. Це дозволяло їм 

проводити дозвілля на свіжому повітрі (фото Б. 22 [51] 

       Як бачимо, якогось над вираженого комфорту та зручностей в таких умовах 

проживання не було, що і позначалось відповідним чином на психологічному стані 

вояків. 
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      Однією з прикмет місць дислокації військ у ті час стає й наявність спеціальної 

території/споруд для стоянки автомобілів. В збройних силах Австро-Угорщини 

автотранспорт не був виключенням. Свідченням цьому є фотографія Б. 18 [47]. На 

ній зображено обладнане місце стоянки автомобілів. 

      Отже, житлові умови, що визначали побут вояків в австро-угорській армії під 

час Першої світової війни намагались всіляким чином налагодити. Це виходило не 

завжди в силу певних обставин: артилерійських обстрілів, переміщення зони 

бойових дій тощо, які на фронті ставали дійсністю. В той же час про порівняно 

високий рівень організації побуту на австро-угорських позиціях говорить його 

оцінка ворогом – російською армією. 

       Перейдемо тепер до питання вояцького харчування. Воно також не є доволі 

однозначним.  

       У наближені до фронту, в районах де відбувались активні бойові дії,  постійна 

гаряча їжа могла була відсутня через проблеми із забезпеченням. 

       На місцях відбувалось приготування їжі за допомогою ротних польових кухонь 

та польових пекарень. Про польові кухні (фото Б. 59 [88]) армійське керівництво 

подбало ще до війни. Не дивлячись на те, що на початку ХХ ст. австро-угорська 

армія не могла надто похизуватись такими новаторствами. Тим не менш, 

врахувавши досвід своїх географічних сусідів, польова кухня таки стала звичною 

справою у війську, а під час війни ще й модифікувалась [359, p. 217-219]. 

       Перед початком війни керівництво армії розробило систему видачі 

продовольства та решти матеріального забезпечення у вигляді трьох видач: повної, 

нормальної та резервної.  Повна видача полягає в забезпеченні вояків різним 

місцевим продовольством, яке наявне в місці їх перебування. Нормальна 

передбачає довіз продовольства. Резервна видача складає недоторканий запас 

продовольства. 

       Під час війни було передбачено такі розміри видачі на людину в день (повна і 

нормальна) [235, с. 281]:     

2 консерви кави по 46 г .:  92 г., 92 г. 
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Хліба (або яєчних сухарів): 700 (400) г., 700 (400) г. 

Вина:  0,5л.,    

Тютюну: 36 г., 18 г. 

Продуктів для варіння:   

М'яса : 400 г., 400 г. 

Овочів: 140 г,  100 г. 

Солі:   30 г.,   30 г. 

Перцю: 0,5 г.,  0,5 г. 

Жиру: 20 г., 20 г. 

Зелені для супу: 1 г., 1 г. 

Цибулі: 5 г.,     ― 

Оцту:  2 г.               ― 

       До резервної видачі (в день на людину) входило: 

— м'ясних консервів — 200 г, 

— солі — 30 г., 

— яєчних сухарів — 200 г., 

— 2 консерви кави — 92 г., 

— тютюну — 18 г. [235, с. 281]. 

      З 1916 р. денна порція вояка першої лінії складала: 700 г. хліба, 370 г. м'яса, 100 

г. сушених овочів, 20 г. жирів, дві банки кавових консервів (молотої кави) та 10 

цигарок. До 1918 р. порції були зменшені до 500 г. хліба і 180 г. м'яса [223]. 

Потрібно мати на увазі, що на фронті таке чітке нормування могло не 

дотримуватись, тому вказані цифри не слід сприймати буквально. 

       Судячи з відомостей про небойові контакти між ворогуючими арміями, про які 

йтиметься в наступному розділі, алкоголь також був у вжитку австро-угорського 

вояцтва. 

      Про деякі особливості харчового забезпечення згадує Олена Степанів у своїх 

спогадах: 
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   «17.Х. Свобода - Солотвина. 6 год. рано, ми вже в Свободі. Се лісничівка знищена 

пробуванням козаків. Коло неї попеліє запалена хата. Стрільці печуть на згарищах 

бульбу, заспокоюють голод ріпою.» [157, с. 53]. 

«19.Х. Вигода-Болехів. Рано сотня дійшла до села По дорозі поживили нас жінки 

молоком, бульбою і хлібом.» [157, с. 53]. 

«10. ХІ Аннаюерг. Відпочиваємо, хлопці перуть білля, господарюють по хатах, 

харчуються на власну руку.» [157, с. 56]. 

       Густав Сенчек наступним чином описує свої поневіряння в контексті 

добування харчів: «Це сталося 23 березня 1915 року. Голод змусив нас, сорок вісім 

солдатів 29-го піхотного полку, шукати самим, чим наповнити свої порожні 

шлунки, якщо інтенданти про нас забули. Ми обнишпорили все кинуте жителями 

польське село і знайшли картоплю, моркву, цвітну капусту тощо. Хоча все це було 

ретельно приховано. Ці овочі ми стали варити тут же, в порожніх селянських 

хатах, а там, де розводять вогонь, з'являється дим. Нас виявила російська 

артилерія і відразу ж почала сипати снарядами. На нашу «гулянку» прибігли 

перелякані і розлючені австрійські офіцери. Почалася гонитва за невдалими 

кухарями. Незабаром угорський лейтенант із взводом солдат зловив всі сорок вісім 

чоловік, і через деякий час перший з нас вже отримував покладені двадцять п'ять 

ударів палицями по задній частині тіла.»[227, с. 210-211]. В даній розповіді 

цікавий не лише кулінарний аспект, а і згадка про застосування тілесних покарань. 

       Учасник оборони Перемишля Штефан Ган згадує: «У жовтні 1914 російські 

війська почали великий наступ, прорвалися до Карпат, оточили нас і брали в облогу 

фортецю Перемишль близько шести місяців. У фортеці ми голодували; замість 

«харчів» отримували гроші, але купувати на них не було чого. Ні за які гроші не 

можна було купити шматка хліба, населення саме голодувало.»[227, с. 202]. 

        Інший учасник Перемишлської битви, Я. Віт, також не обходить харчову 

проблему в обложеній фортеці. Спогади в основному солідарні з попередніми. В 

якості цікавих подробиць можемо навести: «Делікатесом нашого бригадного 

генерала Кальтеннекера був бульйон з ворон.» [115, с. 32]. Додати тут вже нічого. 
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        Вояк 17-го єгерського батальйону згадує про російський фронт: «На фронті 

нас годували дуже погано. Тижнями нам видавали лише грамів по сто сухої ковбаси 

і трохи окропу, в якому ми варили цю ковбасу. Ця вода заміняла нам суп.» [227, с. 

202]. 

        Між тим, в тилу все робилось для того, щоб забезпечити армію харчами. 

Принаймні населенню так здавалось. «Вже в 1914 році війна стала позначатися і 

в тилу. Росла дорожнеча, а заробітки залишалися як і раніше низькими. Населення 

забезпечувалося погано, і з початку 1915 роки замість продуктів стали продавати 

різні сурогати. Все йшло на постачання армії». — за спогадами Йозефа Лабуди 

[227, с. 70]. Цей же вояк в своїх мемуарах вміння знайти харчі в польових умовах 

зазначає в переліку навичок вояка на фронті: «Незабаром і ми навчилися нести 

службу, ховатися від куль і снарядів, діставати картоплю і ріпу. Старі солдати 

говорили, що наша ділянка - одна з кращих, через те, що вона кілька разів 

переходила з рук в руки і була порівняно гарно обладнана.. До свисту куль ми скоро 

звикли, а ось до розривів шрапнельних гранат звикнути не могли.» [227, с. 72]. 

       Єгер 19-го єгерського батальйону Йозеф Сікора навіть вказує на випадок 

застосування покарань через вживання так званого «залізного» недоторканого 

запасу: «Пам'ятаю, коли ми, голодні, з'їли консерви зі свого недоторканого запасу, 

що було категорично заборонено, офіцери наказали зв'язати нас і замкнути в 

карцер. Деякі попадали навіть у військову в'язницю.»[227, с. 18]. 

       Джерелом харчового забезпечення вояків, як це не дивно, могла виступати 

ворожа армія. Продукти могли вимінюватись під час замирень, зузстрічей з 

ворожими солдатами на нейтральній території. Детальніше про це йтиметься в 

наступному розділі. 

        Коли йдеться про австро-угорську армію необхідно зазначити, що до війни і 

під час неї вояки використовували чимало столових приборів та різних засобів для 

вживання і зберігання їжі.  Сіро Офеллі у другому томі своєї праці [359] велику 

увагу приділяє інвентарному розмаїттю подібних кухонних виробів [359, p. 218-

232]. Вояцькі фляги були, як металеві вкриті емаллю так і алюмінієві. Емалеві 
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фляги могли доповнюватись металевою склянкою. Така деталь могла полегшити 

годування поранених.  

       До того ж не рідко військовий посуд міг ставати предметом для так званого 

траншейного мистецтва. Збірка експонатів Будапештського військово-історичного 

музею містить зразки фляг з гравіюваннями (фото у додатку Д).  

       Харчування в польових умовах ставило й певні гігєнічні питання. Середовище, 

де доводилось готувати, або вживати їжу можемо побачити на фото Б. 27 [56] та Б. 

13 [42]. 

       Отже, харчовий достаток в австро-угорських вояків на передовій диктувала 

військова дійсність. Вона, або сприяла постійному постачанню їжі на позиції, або 

навпаки, заводила вояцтво в екстремальні умови пошуку харчів для себе. Останнє 

сприяло налагодженню різних комунікаційних процесів (не завжди 

взаємовигідних), зокрема: вояків з тилом (мирними мешканцями) та із 

супротивниками (продуктові обміни під час замирень). 

       Натомість в астро-угорській армії дуже розмаїтою була кухонна 

інфраструктура. Військовики були забезпечені потрібнимистоловими приборами 

та ємностями для зберігання їжі. Часто навіть в декількох варіантах. 

Таким чином проблема матеріально-харчового забезпечення мала доволі 

пропрацьоване підгрунття мирного часу, яке ставало основою побуту військ на 

війні. А побут в свою чергу вже коригувався відповідно фронтових реалій. 

 

2.4. Реалії фронтового повсякдення військовиків. 

       Однією з дискусійних проблем пов’язаною з існуванням Австро-Угорської 

армії в історіографії є проблема внутрішньої комунікації. Природньо, що 

комунікація, вельми важлива і в побуті, адже спілкування мабуть є 

найпоширенішим і найтривалішим видом людської діяльності за весь проміжок 

людського життя. 

       В історіографії ми виокремили два напрямки погляду на цю проблему: 
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1. Велика мовна різниця виступала роз’єднуючим фактором у війську. Завдяки 

воякам, які представляли багато національностей, збройні сили Австро-Угорщини 

являли такий собі «Вавилон на Дунаї», як зазначає дослідник Я. Голубінов [243]. 

2. Мовна проблемо хоч і існувала, але на макрорівні. На рівні ж окремо взятих 

частин, вона дещо вирішувалась завдяки системі комплектування армії, і навпаки 

перетворювалась не в роз’єднуючий, а інтегруючий фактор, на думку українського 

історика С. Чолія [204, с.44-60]. 

       Розглянемо ці дві концепції детальніше. Відразу помітно, що дані концепції 

мають певну хронологічну різницю. Так, ті хто бачать в Австро-Угорщині 

«Вавилон» зазвичай розглядають монархію вже під час Великої війни. Відповідно 

на перший план виходить макро структура – армія загалом. І дійсно, з перебігом 

військових дій різні частини тісно взаємодіють між собою, часто змінюється 

особовий склад, комплектування вже не відбувається так, як в мирний час і 

відбувається неочікувані зустрічі етносів представники яких можуть бути не готові 

до зустрічі один з одним. А в зв’язку з ходом бойових дій це, ясна справа, 

призводить в тому числі і дод комунікаційних проблем.  

       Я. Голубінов у своїй розвідці [243] наводить кілька цікавих тематичних 

фрагментів з джерел де йдеться про мовну проблему в армії під час війни: «Вони 

передали мені трьох хлопців, щоб побудувати нову лінію зв'язку. Один був 

боснійцем, другий - чехом, а третій - угорцем. Ніхто з них не говорив німецькою. І 

вони навіть не могли спілкуватися один з одним!» [243] – зазначає один німецький 

офіцер.  

       «Кожна людина повинна був сказати мені свою національність ... Чех, чех, 

поляк, італієць, німець, поляк, чех, чех, чех, поляк, поляк, італієць, німець. Вони 

навіть не розуміли один одного. Командир роти говорив тільки німецькою мовою. 

Я не зміг поговорити з чехами. Вони завжди відповідали: "немає німецький, пан 

офіцер". Тільки через кілька днів, коли я став використовувати чеські слова – деякі, 

що я знав, - вони почали розмовляти зі мною ламаною німецькою мовою.» [243]. Це 
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вже враження А. фон Урбанскі, кадрового офіцера, який зіткнувся з мовною 

проблемою на фронті. 

       Я. Голубінов також згадує комічний випадок використання англійської мови в 

спілкуванні між офіцером-німцем та вояком-угорцем (який перед війною 

повернувся з Америки). Останній транслював перекладені накази своїм товаришам 

[243].   

       Дивлячись на наведені факти, дійсно, можна дійти висновків, що в австро-

угорській армії було все настільки погано. 

       Проте, розглядаючи проблемо з точки зору комплектування збройних сил у 

мирний час та аналізуючи роботи С. Чолія [130, 203-206] можна конкретизувати 

мовну проблему. 

       До Першої світової війни система комплектування австро-угорської армії була 

територіальною. Якщо розглядати це на прикладі полку, то виглядало це наступним 

чином. Кожен полк мав свої 2-3 округи поповнення, які були розташовані в межах 

проживання 2-3 етносів [210]. Важливе зауваження – етносів-сусідів, наприклад 

українців та поляків. Відповідно, в полк потрапляли україномовні та польськомовні 

рекрути. Напрацьовані моделі співжиття у цивільному житті ставали корисними і 

у військовому, зокрема взаєморозуміння мов. Враховуючи етнічні реалії Галичини 

кінця ХІХ – поч. ХХ ст. в такі частині могли цілком опинитись і євреї, які володіли, 

або польською, або українською мовою.  

       Рядові військовики мали знати певний набір команд німецькою мовою. А вже 

їхнє навчання і особисте спілкування відбувалось полковими мовами. Дані  мови 

встановлювались в залежності від наявних представників етносів у полку.  

       Цілком моноетнічними австро-угорські частини не були. Так, ми не знайдемо 

частини, яка складалась би, наприклад на 100 % з чехів чи 100 % з румунів.  

      Також важливо вказати, що коли в спеціалізованій літературі йдеться про 

національний склад частини, то враховується саме рядовий (вояцький) склад. 

Офіцерський корпус, за замовчуванням, належав до німецької, австро-угорської, 

нації [204, c.52]. 
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       Відповідно така система комплектування могла навіть певним чином 

вирішувати комунікативну проблему між представниками народів, які проживали 

поруч і в цивільному житті були втягнуті в інтеграційні процеси в силу тогочасної, 

хоч і малої, але все ж поступовою модернізації та глобалізації.  

       Таким є мікро рівень мовної проблеми. Під час війни, цілком природньо, він 

вийшов за межі полків і батальйонів і перетворився на загальновійськовий. Стало 

очевидним виникнення проблем. 

       Отже, на нашу думку, досліджуючи комунікативну проблему в Австро-

Угорському війську важливо враховувати, як реалії передвоєнного часу, так і 

дійсність, яка виникла вже під час війни. Тоді буде зрозуміло, як така етнічно 

строката армія змогла існувати в мирний час, і чому фактор етнічності виступив 

дезінтегруючим під час війни. 

       На сам кінець варто додати, що Я. Голубінов в кінці своєї статті [243] підіймає 

цікаву проблему про образ тієї чи іншої мови в залежності від експектації стосовно 

певного етносу. 

       Цей аспект, на нашу думку, можна напряму пов’язати з питаннями так званої 

«української зради» (детальніше див. 203), або «чеської зради».  

       Дані дефініції пов’язані з фактами масової здачі в полон представників 

слов’янських національностей, зокрема чехів та українців. 

       Я. Віт у своїх спогадах згадує, що для запобігання контактів між вояками-

українцями  та російськими солдатами, разом з українськими вояками у варту йшли 

поляки, або чехи [115, с. 33]. Таким чином прямо натякається на негативні якості 

українських вояків. 

       Відомим також є випадок, коли один з полків, який комплектувався в 

переважній більшості з чехів, повністю, по-батальйнно, перейшов на сторону 

росіян [187, с. 53]. Навіть більше, вояки з цієї частини не просто здались в полон, а 

продовжували військову службу, але вже у лавах російської армії у складі чеських 

добровольчих формувань [187, с. 53]. 
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       Такі випадки, створювали не лише образ для того чи іншого етносу, але й 

відразу ж переносились на все, що з ним пов’язано, зокрема мову. 

       Відразу зауважимо, що проблема дезертирства з Австро-Угорської армії не є 

такою однобокою, як це може здатись на перший погляд. Вона має багато чинників, 

серед них можемо крім національного, виокремити ще й  територіальний і навіть 

чинник інформаційної війни, яка тоді вже цілком мала місце. 

      Скажімо, до полишання армії вояками-українцями часто міг призводити той 

факт, що бойові дії велись на території де вони проживали у мирному житті. 

Неприйняття війни, втома від неї, спонукали вояків кидати армію. На наш погляд, 

дуже цікавим видається те, що такі вояки дезертирували не прагнучи здатись в 

полон, а власне хотіли швидше повернутись до рідної домівки і там залишитись. 

Про це свідчать опрацьовані нами справи з фондів ЦДІАК [23-24]. З них ми 

дізнаємось про буковинців, які дезертирувавши з армії – не здались в російський 

полон, а повернулись до своїх осель. Не бажання здаватись в полон, вони 

пояснювали страхом опинитись далеко в Росії  (цікавий аспект в питанні 

формування образу ворога). 

       У згаданій вище втомі від війни могли солідаризуватись, як зазначає В. 

Міронов, вояки багатьох націй Австро-Угорщини [294]. Така солідарність 

призводила до різних форм вояцького протесту (небажання виходити на передові 

позиції тощо).  

       Таким чином, підкреслюємо, що міжнаціональні стосунки в Австро-Угорській 

армії не варто висвітлювати однобоко. Дане питання – вельми складна структура, 

яка потребує різностроннього розгляду. 

       Вважаємо за потрібне в даному підрозділі дещо окреслити питання жінки на 

війні. В контексті австро-угорської армії воно стоїть дуже гостро, адже відомо, що 

в Легіоні УСС на рівні з чоловіками воювали й жінки. Причому не лише серед 

рядового складу. Деякі усусівки навіть здобули бойові нагороди за свою хоробрість 

в боях (С. Галечко, О. Степанів). 
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       Зрозуміло, що такі факти дають нам, сучасним українцям, привід пишатися 

своїми предками і вказувати на те, що українська жінка за своїми якостями 

захисиника нічим не поступається українським чоловікам. Це дійсно так. До того 

ж воєнні дії, які розпочались у 2014 р. це чудово довели. 

       Власне проблема жіноцтва в УСС не є якось невідомою. Так, нині наявний 

певний пласт в історіографії присвячений цьому питанню. Та все ж таки, 

залишаються деякі проблеми, які дослідники обходять стороною (така тенденція 

притаманна до всіх стрілецьких студій загалом). 

       На наш погляд, найцікавішим є питання, як взагалі жінка опинилась у лавах 

військової формації? Адже не дивлячись на порівняну з Російською імперією 

ліберальність суспільного ладу Австро-Угорщина все ж була консервативною в 

питаннях емансипації. Вважаємо, що витоки цього явища слід шукати ще у 

довоєнному часі. Зокрема, перед Першою світовою війною українки Австро-

Угорщини активно долучались до громадського життя, стаючи до лав організхацій 

«Сокіл», «Січ», «Пласт»  [198, c. 79]. 

       Таким чином, не дивно, що під час війни, у декого з дівчат виникало бажання 

долучитись до УСС, адже Легіон був тоді вінцем поступу українського 

національного руху. 

       І тут вже потрібно звертати увагу на принцип комплектування Легіону УСС. 

Не дивлячись на те, що бився на фронті він на рівних з рештою війська, за своєю 

суттю він дещо нагадував парамілітарну формацію. Зокрема, в Легіоні дозволялось 

служити тим, хто з тих чи інших причин не міг нести військову службу (зокрема й 

жінки). Можливо саме це стало стежиною до потрапляння жінок на фронт у складі 

УСС. 

        Хоча мотиви могли бути у кожної дівчини різні, навіть спектр патріотичних 

почуттів міг бути від щирого бажання допомогти спільній справі до певних 

особистих виправдань.  
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       Хорунжа Софія Галечко у своєму щоденнику писала: «Се бажання показатися 

рівними мужчинам — навіть у війні... зродилося під впливом емансипаційної 

літератури.» [103]. Цілком природні реалії того часу. 

       Перші враження від перебування в армії: «Вісім днів їзди поїздом, три дні 

голодівки... та приїзд до Горонди — а тепер тихі зітхання слабих у шпиталі. Мої 

мрії здійснилися — працюю для України, йду кувати кращу долю... Кинула я 

книжки, науку, старий, спокійний Ґрац, забула про рідню, про іспити й увесь світ... 

Крила вистрілили з рамен і лечу на стрічу сонцю золотому. Чи спалить воно мене, 

чи загріє своїм огнем?» [103]. Як бачимо, натхнення С. Галечко було настільки 

великим, що собою затьмарювало страх перед майбутніми боями.     

       З наявних джерел, які тут вже наводились зазначимо, що побут усусівок мало 

відрізнявся від побуту чоловіків-легіонерів. Вони носили той же самий однострій, 

і виконували ті ж самі обов’язки.  

       Але гендерна проблема давалась в знаки. Зокрема серед всього іншого, жінок 

січовичок намагались відмежувати від позицій. Не уникла такої участі й С. 

Галечко. Її переживання з цього приводу відображені в одному з листів до Р. 

Сушка: «Ходжу з кута в кут і думаю. Числю кроки там і назад і мимоволі 

приходять мені на думку замкнені в залізній клітці і льви, і тигри... Дусить мене 

тут воздух, давлюсь каждим кусником ласкавого хліба... Я за горда наче, довго не 

видержу тут. Гай, гай, якби я могла писати щиро про всьо, подати Вам точні 

факти. Голова болить і пукає з болю... Прошу Вас лише, яко доброго товариша 

давніх луччих часів, щоби Ви спитали полковника чи згодився взяти мене в поле, бо 

я ані в Кадрі, або за фронтом в теперішніх обставинах жити не могла. Піду дуже 

радо яко стрілець-рядовик, знаю зовсім певно, що він се може зробити.» [103]. 

Подібним є й лист до О. Степанів: «Так тихо, тихесенько в хаті. Тільки пташки на 

грушці перед вікном розповідають собі тихо сонно якусь Казку. Сиджу в хаті 

цілими днями, щоби оминути всякі симпатичні стрічі і не чути на кождім кроці 

договорювання і «видів» панів стрільців, або повних журби питань, коли і куда їду, 

що роблю з собою.» [103].        
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       Не дивлячись на горнило модернізації початку ХХ ст., традиційність все ще 

відігравала велику роль в суспільстві. І хоч війна в багато чому відкрила двері для 

жінок, в той же час переступити поріг у нові реалії виявилось дуже важко. 

       Важливо також зазначити, що як і жіноцтво в Російській імперії, так і жінки 

Австро-Угорщини активно долучились до діяльності з допомоги війську. У 1916 р. 

Військове міністерство дозволило наймати жінок на допоміжні посади у військові 

установи (штаби, тилові установи, склади, кухні тощо). За даними П. Юнга [342, p. 

36], протягом 1917 р. до роботи у Військовому міністерстві та центральних 

командних установах було залучено 60000 жінок, а у прифронтовій зоні та 

фронтовому запіллі – 27000. У жовтні 1918 р. такі показники становили 107000 і 

33000 відповідно.   До цього також слід додати активну діяльність жіноцтва в 

Червоному Хресті. 

       Поява жінки в армії покликала за собою й створення спеціального жіночого 

однострою. Якщо військовички-усусівки були вбрані в звичайний військовий 

однострій (за винятком санітарок, однострій яких був більш уніфікованим з строєм 

сестер милосердя Австрійського Червоного Хреста [153, с. 26-27]), то жінки 

працівниці різних військових організацій мали спеціальну уніформу з 

характерними мілітарними ознаками (зокрема матеріалом виготовлення) [342, p. 

32].  

       Отже, в астро-угорській армії жінка могла перебувати не лише поряд з 

фронтом, а й безпосередньо на фронті. Про це свідчить приклад українок-усусівок. 

Важливо не перебільшувати даний факт, зводячи його до тогочасного 

феміністичного поступу тощо, але й не применшувати, адже він є певною мірою 

унікальним у тогочасній військовій практиці.  

       Чеські дослідники австро-угорської проблематики Андрій Шарий та Ярослав 

Шимов слушно зазначають, що армія відігравала особливу роль у розвитку 

держави Габсбургів [325, с. 219]. Відповідно, таке важливе і велике соціальне 

утворення не могло обійтись без своїх суто професійних традицій. Однією з таких 

були полкові свята (полкові дні). Вибір дати для полкового свята був не 
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випадковим. Зазвичай вона призначалася на визначний день в історії конкретної 

військової частини (полку/батальйону). Це могла бути дата битви в якій приймав 

участь той чи інший полк. Хронологічний діапазон у такому відборі був досить 

великим. Від битви під Токаєм у 1673 р.  (2-й ц. і к. полк драгунів «Граф Паар»), до 

подій пов’язаних з окупацією Боснії та Герцоговини у 1878 р. (ц. і к. 17-й, 22-й, 38-

й, 68-й, 78-й піхотні полки, 31-й ц. і к. польовий єгерський батальйон, 38-й та 39-й 

ц. і к. полки польової артилерії) [343, p. 209-211]. Середину цього часового 

проміжку заповнювали дати пов’язані з участю Австрійської імперії у війнах з 

османською імперією та інших війнах в Європі у XVII-XVIII ст., Наполеонівськими 

війнами, революційними подіями 1848-1849 рр., війнами з Францією, Італією та 

Пруссією в середині ХІХ ст. На наш погляд цікавим видається поява серед таких 

численних дат і дня морської битви біля Лісси 20 липня 1866 р. у сухопутних, 

артилерійських частинах (2-й, 4-й, 6-й, ц. і к. полки фортечної артилерії та 1-й, 3-й, 

5-й ц. і к. фортечні артилерійські батальйони)[343, p. 212]. 

       Були і винятки серед вибору дня для полкового свята. Так, це могла бути не 

лише дата визначної баталії з полкової історії, а, наприклад – день народження 

шефа полку. Зокрема у  4-му ц. і к. уланському «Імператора» полку (станом на 1914 

р.) – 18 серпня, день народження правлячого цісаря Франца Йосифа І-го[355, s.84]. 

       Як відомо, під час Великої війни у австро-угорському війську постали нові 

частини. До таких можемо віднести легіони, про які йшлося вище: український 

(УСС), польський та албанський. В їхньому середовищі свято частини – полковий 

день, трансформувалось і продовжило свою історію вже у фронтових умовах. 

       А. Качинський подає відомості про свято 4-го полку піхоти легіонів, а саме 

річницю з його створення – 28 травня 1915 р. (відповідно перше святкування 

відбулось у 1916-му р. на Волині). З оказії свята місця перебування вояків були 

прикрашені легіоновою символікою. Саме свято складалось з меси та учту для 

вояків та гостей. Відзначається, що серед святкового меню було чимало алкоголю 

(що відповідним чином вплинуло на особовий склад полку) та навіть морозиво. 

Крім цього у святковий день було зорганізовано ще низку заходів: фотовиставку, 
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виступи легіонових кабаре, футбольний матч та кінематографічний показ [352, s. 

74-75]. Як бачимо, доволі насиченим було відзначення полкового свята у польських 

легіонерів. 

       Стосовно прикрашання легіоновою символікою, то судячи з фотографічних 

джерел це було доволі популярним явищем. Інколи позиції могли оздоблюватись 

загальноімперською символікою – вензелем імператора (Фото Б. 34 [63]). Загалом 

в цьому плані вояки реалізовували свій творчий потенціал доволі по-різному, від 

скульптур зі снігу (Фото Б. 32 [61]) до виготовлення портретів командування на 

стовбурах дерев (Фото Б. 48 [77]) та різного роду оздоблення позицій (фото Б. 17 

[46] та Б. 23 [52]). 

       Великого значення в Австро-Угорщині мали релігійні свята. Не втратили вони 

свою вагу і на фронті. Завдяки спогадам Я. Дашкевича [157] ми можемо дещо 

уявити про святкування Різдва у польових умовах у 1915-1916 рр. 

       Про 1915 р., автор спогадів згадує: «Рік 1915. Брудне, здається, забуте 

мадярське містечко Гаймашкер над болотним озером. Вправді на полудні, але 

морозний вітер тягнув з півночі. Запасна батерія, майже ціла українська, а 

офіцери - усі нації Австрії, найменше українців. Серед т. зв. однорічників - кілька 

українців. Здається, з усіх найбільший сум у нашій батерії. Надходять свята. Та 

ніхто не словом не писне про свята. Рано і пополудні - вправи при гарматах і на 

уїзджальні коней. Українці відтяті від рідні бойовою лінією. Навіть листа ніхто 

не дістане. До цього, при війську прибиті видуманим п'ятном якихось зрадників. У 

батерії тихо. По приказі зафасували чорну каву, п'ють це - на Святий вечір. У 

кімнаті де були гарматчики, які вернули з поля ранені чи хорі, чути легоньку коляду. 

Усе кляне усіх і вся і, здається, став би і зрадником, бо за що ненависть, погорда, 

зневага до тих, які вмирали, або хотіли вмерти за цісаря і чужу державу. Нас 

кількох пішло по чорній каві до кантини. У кантині не було нічого, щоби бодай 

трошки пригадувало яку-небудь страву зі Святого вечора. Був хіба мадярський 

парикований і печений гуляш та перчена мадярська ковбаса. Треба було і при тім 

відбути Святий вечір. Замість побажань кращого - проклін усім і вся за Талергоф, 
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за шибенеці і за нинішні свята. 9 година. Трублять. Треба йти спати, бо завтра, 

на Різдво, вправи дальше.» [157, с. 284]. 

       Не відрізняються оптимізмом і спогади за 1916 р.: «Рік 1916. ...Приготували 

перед тим дещо на свята. Кухар, який з кухнею стояв в селі, привіз нам навіть 

куті. Такі у нас свята були. Ми таки побажали собі й другому що нехай мине все 

перебуте лихо нашого народу, та бажали бодай надії, нехай воно буде краще. 

Заколядували, хоча і не вільно було співати. Та ніхто не спиняв. Усі чули: не 

зачіпайте їх, бо і коли розлюченого раба зачепиш, то готов гаркнути як собака. 

Свята минали, як кожний буденний день. Одною радістю були листи від рідні, а в 

прочім - усе чуже.» [157, с. 284]. 

       Однак, серед загального песимізму ми дізнаємось про наявність під час свята 

обрядової страви – куті,  та обрядової пісні – колядки. Враховуючи те, що спогади 

Я. Дашкевича це трансляція його індивідуального досвіду, можемо припустити, що 

для іншого простого вояка-артилериста з його частини, ці самі кутя та колядки були 

чимось щасливим серед загального тривожного фронтового повсякдення. 

       Святкування Різдва у 1915 р. на Волині польськими легіонерами було досить 

наближене до канонічного, з месою та святковою вечерею. Не обходилось і без 

колізій. Так на урочистій вечері серед військовослужбовців частин І-ї Бригади ПЛ 

поступово (не без впливу алкогольних напоїв) репертуар святкових пісень  та 

колядок перейшов у співи сороміцьких творів [352, s. 70-72]. 

       Не менш урочистий у легіонерів був і Великдень 1916 р. Серед решти 

святкових справ вояки провідували своїх побратимів з різних військових частин. 

Не обійшлося й без водних баталій у обливаний понеділок [352, s. 72-74]. 

       Коли йдеться про розгляд релігійних свят, не менш важливим, як ми вже 

помітили є опис його зовнішнього образу. Не лише того, що переживали вояки, а і 

атмосфери в якій проходило таке свято, відповідної локації, атрибутики тощо. 

   З наявних фотографічних джерел можемо припустити, що коли урочисті релігійні 

відправи відбувались на позиціях розташованих відносно далеко від населеного 
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пункту де був храм, то храмова споруда – каплиця, або польовий вівтар 

споруджувався вояками самостійно. 

       Так, на Фото Б. 5 [34] ми бачимо польову каплицю, яка, по суті є накритим 

дахом польовим вівтраем з однією банею. Навколо неї облаштований спеціальний 

майданчик із зеленими насадженнями. Будівельним матеріалом, як для каплиці, так 

і для огорожі виступила деревина. Розглядаючи цю фотографію можемо 

припустити, що дана споруда є комплексом чогось більшого, наприклад, місця для 

поховання полеглих вояків. 

       На Фото Б. 39 [68] також бачимо помітну споруду, щоправда зведена вона в 

гірських умовах, і припускаємо, що могла існувати і в мирний час, як придорожня 

каплиця в горах. Матеріал для її будівництва є теж деревина. 

Фото Б. 36 [65] дає нам відповідь на питання, як всередині виглядав польовий 

вівтар. Відзначимо, що вигляд він мав доволі простий, хоча і вкрай охайний 

зважаючи на польові умови. 

       Престол, скоріш за все виготовлявся з дерева, або замість нього 

використовувався стіл, який вкривався скатертиною. На ньому розставлялись 

ікони. Вірнішим буде визначення – репродукції з ікон виготовлені на картонних 

листівках. Вони могли ставитись, як самі по собі, так і в дерев’яних рамках. Судячи 

з вигляду рамок, конкретно на даному фото, вони могли виготовитись 

безпосередньо тут же в позиційних умовах. Такими ж саморобними були і 

підсвічники. Деякі ікони, або релігійні зображення, розміщувались в більш 

ошатних рамах можливо, навіть, засклених. Вівтар зображений на цьому фото 

скоріш за все має конструкцію намету, або дуже наближену до нього. Оздоблення, 

в якості ялинкових гілок свідчить, що фото було зроблене в період Різдвяних свят. 

   Фото Б. 37 [66] показує більш спрощений варіант вівтарної конструкції – 

припускаємо, що дерев’яний каркас вкритий ялиновим гіллям. В середині такої 

імпровізованої споруди розміщений престол. 
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       Важливим є і місце для проведення урочистостей. На фото Б. 14 [43] ми бачимо, 

що польова меса відбувається в лісі на галявині, причому галявина природна, а не 

спеціально облаштована для проведення таких масових заходів. 

       Та не менш цікавим є і практики відзначання релігійних свят разом з місцевим 

населенням, коли для відправ використовувались храми населених пунктів, які 

розташовувались поблизу фронту.  

       Маємо кілька промовистих фотодокументів, які дещо допоможуть нам 

дослідити це питання.   На Фото Б. 15 [44] зображено польову месу в с. Горожанка 

у серпні 1915 р. (нині цей населений пункт розташований  у Монастириському 

районі Тернопільської обл.).  Сільський майдан спеціально підготовлений до 

урочистостей. Зведено вівтарі та прикрашено їх прапорами. Крім духовенства та 

військових різних родів зброї ,судячи з одностроїв (можна припустити піхотних і 

кавалерійських частин), у святковій події також приймають участь мирні, місцеві 

жителі. 

       Вельми цінною на наш погляд є Фотографія Б. 44 [73] з села Дорошівці (нині 

Заставнівський район, Чернівецької області), яка показує момент у святкуванні 

Водохреща. Разом з місцевими чоловіками, в традиційних строях, ми бачимо і 

австро-угорських військовиків, які також беруть участь у відправі Йордану. 

       На фото Б. 40 [69] зображено польову месу у 1916 р., яка відбувається поблизу 

місцевогог храму в с. Мильча (нині в Дубенському районі, Волинської області). 

Місцевий православний храм Різдва Пресвятої Богородиці, як до війни, так і під 

час неї, очевидно продовжував виконувати свої функції. Не дивлячись на те, що 

серед австро-угорських військовиків православних була явно не більшість, але 

храм все ж не простоював і ним могли користуватись вояки-католики. 

        Дуже колоритним, на наш погляд, є Фото Б.56 [85], яке зображає австро-

угорських вояків-євреїв на службі у місцевій синагозі. На превеликий жаль, дане 

фото не локалізоване. Однак, воно теж є гарною ілюстрацією співучасті у 

релігійних відправах військовиків разом з цивільним населенням. 
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       На нашу думку, потрібно після огляду такого розмаїття фото зауважити (і 

наголосити), що вони виступають цінним джерелом у краєзнавчому плані. За 

допомогою них можна вивчати: 

 Локальну історію населених пунктів під час Великої війни загалом; 

 Історію конкретних пам’яток у цих населених пунктах зокрема. А саме, їх 

вигляд та функціонування під час війни. 

       Також коли йдеться про релігійне питання в Австро-угорській армії, то 

потрібно вказати на той факт, що душпастирську опіку отримували вояки всіх 

конфесій. Тобто, для кожної конфесії були наявні свої військові капелани, включно 

з польовими рабинами та мулами [203, с. 52-53], [341, p. 27]. 

       Розглядаючи питання святкових практик окремо варто відзначити випадки 

замирень та небойових контактів з ворогом під час свят. Про них ми дізнаємось з 

джерел, які походять від протилежної сторони – вояків-опонентів з російської армії 

(через це ми його детальніше розглянемо у наступному розділі).  

       Наведемо для прикладу декілька листів з фронту де згадуються подібні 

випадки. У листі Д. Давиденко до Н. Давиденко розповідається (тут і далі – 

переклад з російської авт.): «...На перший день Пасхи ми влаштували перемир'я. 

Наші викинули білий прапор та пішли до австрійців, вони побачили нас і теж з 

білим прапором рушили до нас і ось посеред чистого поля зійшлись 

похристосувались, привітались. Привітали один одного зі святом і стали разом 

гуляти, тут ще й наші прийшли з гармошкою і почали гуляти. Вони пригощали нас 

папіросами, давали нам горілки, почали танцювати і я навіть сам гарцював…» 

[302, с. 407-408]. Подібні відомості знаходимо і у листі невідомого вояка до М. 

Клімової: «Вдень з нашого взводу 4 чоловіка взяли паску та цукру і пішли до їхніх 

окопів, і не далеко зупинились, а австрійці вийшли до наших назустріч і давай 

цілуватись та Христосуватись. Наші дали їм паски, а вони дали їм папіроси, 

сірників та шоколаду. Розпитували один одного як живеться, вони говорили, що в 
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них хліба немає і горілки потім розпрощались і пішли в окопи з піснями.» [302, с. 

410]. 

      Також про подібні випадки розповідає австро-угорський вояк Ян Віт у своїх 

спогадах про облогу Перемишля у 1915 р. [115, с. 25-27]. 

      З австро-угорського боку можна зустріти фотографії з подібних випадків. Як 

приклад, Фото Б. 60[89]. Воно цікаве тим, що зображає контактування не лише 

рядових вояків, а і офіцерів. Не дивлячись на революційну ситуацію в Російській 

імперії (а фото датоване 1917 р.) ми бачимо офіцера з погонами, що дає нам 

можливість його власне й ідентифікувати. 

      Фото Б. 33[62] та Фото Б. 61[90] зображають святкування Різдва та Нового року. 

Хоч і з хронологічною розбіжністю, 1915-й та 1917-й рр. за зображеною 

зовнішньою атмосферою фотографії дуже подібні. 

      Фото 1915 р. локалізується в Бережанах. На ньому зображені вояки, які 

зібрались за столом з подарунками. Імовірно надісланими з домівок, або різними 

благодійними організаціями. Деякі з них вже розпаковані, деякі ні. Судячи з 

наявності пляшок з напоями, можна припустити, що розпакування та розгляд 

подарунків є частиною святкової вечері. Остання відбувається в якомусь міському 

приміщенні, про що свідчить вигляд кімнати, зокрема піч. З різдвяно-новорічних 

атрибутів бачимо ялинку, прикрашену гірляндами, прапорцями та свічками.  

   Саме ялинка є одним з найцікавіших елементів на вказаній фотографії з 1917 р. 

Вона містить, як паперові фігурні, так і електричні гірлянди. На даному фото свято 

відбувається також в капітальному приміщенні, спеціально прикрашеному. 

Особливої уваги заслуговує фрагмент шопки у вигляді макету церкви, який 

частково потрапив у кадр. Цікаво, що на макеті храмові бані увінчують не хрести, 

а прапори. 

      Від зовнішнього образу релігійних свят перейдемо до більш світських. На Фото 

Б. 41 [70] зображено святкування військовими дня народження імператора Франца 

Йосифа І-го у 1916-му р. Фото зроблене в м. Калуші (нині місто в Івано-

Франківській обл.). На ньому зображені столи з наїдками за якими сидять офіцери, 
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представники армій союзних держав – Австро-Угорщини, Німеччини та, можливо, 

Туреччини. Стосовно представників османської армії на фото не надто зрозуміло. 

Конкретних військових ми ідентифікувати не можемо, але на столі бачимо турецькі 

прапорці, що дає нам можливість зробити припущення про їхню присутність. Не 

дивлячись на урочистість події, можна припустити, що бенкет відбувається не у 

вишуканому маєтку, а в іншому приміщенні, на що вказують просто побілені стіни, 

без всіляких оздоблень, та звичайні електричні лампи на дротах. Обслуговують 

свято офіціанти в білих вбраннях, серед яких також можуть бути австро-угорські 

солдати (присутні на фото і виконують ті ж самі функції). Звернемо увагу на 

святкове оздоблення приміщення. Спеціально до свята були виготовлені гірлянди 

з ялинових гілок, прикрашені прапорами Австро-Угорщини та Німецької імперії. 

       На Фото Б. 45 [74] зображений обід під час імператорських урочистостей. Про 

що саме, які урочистості, йде мова на фото зрозуміти важко. Проте із зображеного 

ми бачимо імовірне подвір’я садиби (на світлині помітні фрагменти будівлі 

традиційної сільської архітектури) на якому встановлені лави та столи, 

припускаємо, що зроблені спеціально для свята. У застіллі беруть участь офіцери 

Австро-Угорської та Німецької армій, в якості обслуговуючого персоналу скоріш 

за все виступає рядовий та унтер-офіцерський склад. Чим особливо приваблює 

даний знімок, то це зображенням засобів освітлення – електричних ламп на дроті 

(своєрідної гірлянди) над столом.  

       Як бачимо, і в котре на цьому наголошуємо, така конкретна деталізація 

фотографій відкриває для нас широке поле у сфері дослідницької реконструкції 

того чи іншого явища у польових умовах. 

       Крім свят на позиціях також мали місце розваги. Вони також могли бути суто 

поміж вояків, а могло залучатись і місцеве населення з навколишніх територій. 

       Популярною зокрема була гра в карти. Грали не лише прості вояки, а й офіцери. 

Враховуючи часті бойові контакти і близьке позиційне розташування з союзниками 

то партнерами по грі могли виступати німці, як на фото Б. 55 [84]. 
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       Інколи гра могла бути не лише задля простого інтересу, а і припускаємо, заради 

матеріальної вигоди. Так на Фото Б. 58 [87] можемо на столі побачити речі схожі 

на гаманці. 

      Грали також в шахи. Це можна було робити, як в окремих приміщеннях на 

позиціях так і так званих солдатських будинках, про які йшлося раніше. 

       В польових умовах вояки навіть влаштовували собі різного роду кегельбан 

(фото Б. 35 [64] та Б. 54 [83]). Коли місця бракувало, він міг бути у суттєво 

зменшеній формі. Так, фігури, які потрібно було збивати розташовувались на столі. 

А коли обставини дозволяли, то виготовлялись і майданчик для фігур, і доріжка для 

м’яча. Таким чином гра вже набувала класичного варіанту. 

       Фото Б.57 [86] зображує нам цікавий атракціон-карусель, судячи з вигляду 

збудований самими ж вояками. Крім них ним користується і місцеве населення.  

       Стосовно футболу у війську, як тут вже зазначалось, дійсно, таке явище було. 

Це й не дивно, оскільки загалом, спорт перед Великою війною активним поступом 

йшов імперією Габсбургів, зокрема й землями нинішньої України, які тоді до неї 

входили. Спортивний дух від цивільного населення переймала армія.  

       Цікавим, на наш погляд, видається факт, що одна з нинішніх чільних команд 

польської Екстракласи «Легія» з Варшави була заснована саме в середовищі 

польських легіонерів під час Першої світової війни. 

       Згадувані кінопокази, які були елементами святкових днів, а може і загалом 

частиною повсякдення вільною від виконання тих чи інших військових обов’язків 

могли проводитись у польових кінотеатрах. Вони являли собою доволі ошатні 

споруди, які навіть справляють враження радше постійності ніж тимчасовості. 

Загалом це була велика будівля, зазвичай дерев’яна, схожа на ангар. з багатьма 

виходами (Фото Б. 46 [75]). В середині в кінці знаходився великий екран, на 

протилежному, очевидно, кінці – місце роботи кіномеханіка. Основний простір 

займала глядацька зала – лави для вояків-глядачів (Фото Б. 47 [76]). Насмілимось 

зробити припущення, що саме під час війни кіно могло вперше зайти до деяких 

малих населених пунктів Галичини, Волині тощо. 
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       У вільний час військовики також могли відвідувати спеціальні крамниці, щоб 

придбати там їжу та різні товари. Зовнішній вигляд та інтер’єр цих закладів зберігся 

на фото Б. 51 [80] та Б. 63[92]. 

       Великого значення у відображенні повсякденності мають тексти залишені 

нами учасниками подій.  Причому важливі не лише прозові тексти, а і ліричні, 

зокрема пісні. 

       Пісенна спадщина Легіону УСС дуже потужна, тому обійти її стороною з 

нашого боку було б не надто вірно. 

       Деякі січові пісні були запозичені у своїх польських колег, зокрема ця [119]: 

« Гей, ви, стрільці січовії, 

Раз, два, три, 

В наших дівчат серце мліє, 

Раз два, три. 

Ви вперед все поступайтесь, 

Ні на що не оглядайтесь, 

Раз, два, раз, два, раз, два, три. 

 

Попереду сотник їде, 

Раз, два, три. 

Він до пекла з нами піде. 

Раз, два, три. 

Сам із себе хлопець бравий. 

Під ним коник дуже жвавий, 

Раз, два, раз, два, раз, два, три. 

       Даний куплет показує, що офіцерство розділяло бойову участь з вояками, але в 

той же час: 

Пане сотник, що то стало, 

Раз, два, три, 

Що в нас грошей дуже мало? 
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Раз, два, три. 

Три дні хліба ми не їли, 

Лиш холодну воду пили, 

Раз, два, раз, два, раз, два, три... 

 

...Пам'ятайте, командири, 

Раз, два, три, 

Щоб не злетіли ковніри, 

Раз, два, три. 

Бо стрільці всі тайни знають, 

Але вас не поважають, 

Раз, два, раз, два, раз, два, три». 

       Таким чином, Січові Стрільці висловлюють не лише повагу до своїх старшин-

офіцерів, а і критикують їх. 

       Ясна справа, що на війні постійною темою, яка оточувала була смерть: 

Питається вітер в смерти  

Кому треба нині вмерти?  

Гей, гей, гей, гей, 

Кому треба нині вмерти? 

Гей, гей, гей, гей, 

Кому треба нині вмерти? 

 

Треба вмерти молодцеві,  

Та й січовому стрільцеві,  

Гей, гей, гей, гей, 

Та й січовому стрільцеві. 

Гей, гей, гей, гей, 

Та й січовому стрільцеві. 

       Проте, автор пісні підкреслює, що для вояка не важливо померти абияк: 
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А найкраща смерть у бою,  

За край рідний і за волю.  

Гей, гей, гей, гей, 

За край рідний і за волю. 

Гей, гей, гей, гей, 

За край рідний і за волю. 

 

Треба вмерти, спочивати, 

Воскресіння Волі ждати, 

Гей, гей, гей, гей, 

Воскресіння Волі ждати. 

Гей, гей, гей, гей, 

Воскресіння Волі ждати. 

       Доречно буде зазначити, що даний зразок пісенної творчості демонструє певну 

синкретичність творів. Пісня є водночас серйозною – з суспільно-політичним 

посилом, і в той же час не позбавлена ліричних та психологічних мотивів (тема 

відданості, смерті). 

       Мали місце й жартівливі пісні, з гарним відображенням побутових моментів. В 

цьому контексті потрібно згадати обозову пісню авторства Лева Лепкого «Бо війна 

війною» [139]: 

Бо війна війною, вісьта, вйо! 

В тім є божа сила, гейта, вйо! 

Як не заб'є тебе гостра куля, 

То копитом замість кулі вб'є кобила. 

Як не заб'є тебе гостра куля, 

То копитом замість кулі вб'є кобила. 

 

Або, не дай Боже, вісьта, вйо! 

Як заснеш на возі, гейта, вйо! 
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Злетиш з воза, впадеш та й заб'єшся, 

Впадеш з воза та й заб'єшся на дорозі. 

Злетиш з воза, впадеш та й заб'єшся, 

Впадеш з воза та й заб'єшся на дорозі. 

       Наступні куплети можуть нам дати уявлення про стосунки з цивільним 

жіноцтвом у вояків: 

А що ще найгірше, вісьта, вйо! 

Прийдесь погибати, гейта, вйо! 

Бо не зможеш собі тої ради  

І з жінками, і з дівками ради дати. 

Бо не зможеш собі тої ради  

І з жінками, і з дівками ради дати. 

 

Кажуть: прийди, стрільче, вісьта, вйо! 

Дам масла, сметани, гейта, вйо! 

Прийди, прийди мене потішати 

Як лиш сонце згасне, ніч настане. 

Прийди, прийди мене потішати 

Як лиш сонце згасне, ніч настане. 

 

Ой, так то в обозі, вісьта, вйо! 

Вік свій коротаєш,гейта , вйо! 

Де не підеш, гарні молодиці, 

Молодиці і вдовиці потішаєш. 

Де не підеш, гарні молодиці, 

Молодиці і вдовиці потішаєш. 

 

Попереду Цяпка, вісьта, вйо! 

Під ним кінь дрімає, гейта, вйо! 
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А як гляне, в дівчат серце в'яне, 

А як гляне, серце в'яне, страх збирає. 

А як гляне, в дівчат серце в'яне, 

А як гляне, серце в'яне, страх збирає. 

 

Попереду Цяпка, вісьта, вйо! 

В мапу поглядає, гейта, вйо! 

Чи далеко славна наша кадра, 

Чи далеко славна кадра, всіх питає. 

Чи далеко славна наша кадра, 

Чи далеко славна кадра, всіх питає. 

       Зазначена постать у двох попередніх куплетах – цілком реальна. Співається про 

Івана Цяпку – генерального обозного УСС. Людина з дуже цікавою долею, будучи 

вихідцем з сільської місцевості зміг здобути вищу правничу освіту у Відні, а вже 

під час війни став старшиною в Легіоні УСС. І. Цяпка, крім того, що увійшов до 

стрілецької пісні також став героєм стрілецьких анекдотів [134, с. 119]. Таким 

чином героями стрілецької лірики ставали не якісь уявні персонажі, а цілком 

реальні постаті. Кінець пісні не позбавлений патріотичних мотивів. 

А позаду сотник, вісьта, вйо! 

Руками махає, гейта, вйо! 

Чи далеко славний город Київ, 

Чи далеко город Київ, всіх питає. 

Чи далеко славний город Київ, 

Чи далеко город Київ, всіх питає. 

 

Ой, нема, сотнику, вісьта, вйо! 

Ой, нема тут ладу, гейта, вйо! 

Раз ідемо просто на Вкраїну, 

Раз ідемо на Вкраїну, раз до заду. 
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Раз ідемо просто на Вкраїну, 

Раз ідемо на Вкраїну, раз до заду. 

       Не лишився поза увагою в усусів і цісар Франц Йосиф І: 

А наш цісар вже старенький тає 

добре знаеє 

За своїми дєточками руки заломляє: 

— Мої стріьці молоденькі воюють 

вірненько, 

Я вас пущу до Австрії на землю 

рідненьку. 

Я вас пущу додомочку і дам вам медалі, 

Бо там моє вірне войско кров свою 

зливає. 

       Загалом, враховуючи на вік імператора і тривалий час свого правління 

легендою він став ще за життя, що знаходило відображення в польовому фольклорі. 

До цього ми ще повернемось.   

       Виходили «з під пера» вояків і сороміцькі пісні. Серед них показовою є одна з 

пісень («Пісня відпускника») польських легіонерів (подаємо мовою оригіналу) 

[352, s. 31-33]: 

Szedł ułan raz na odpoczynek, 

A w ręku miał jak broń na tuj 

Potężny chyj! Potężny chyj! 

       Загалом пісня про фронтову дійсність, а саме, знову ж таки, про стосунки 

хлопців-вояків та дівчат – цивільних мешканок на війні: 

Bo tęsknił bardzo do dziewczynek,  

I czuł ich całą drogę brak  

Niech trafi szlag! Niech trafi szlag!  

 

I dopadł dziewkę w stogu siana,  
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i stal swej p... na niej zmiął:  

do dupy z nią!  

 

I powstał we wsi wielki lament,  

rodzice w skargach wiodą prym:  

to skyrwysyn!  

 

I, nie dziękując za traktament,  

opuścił on rodzinną wieś:  

ja mam ją gdzieś!  

 

Miast ch... w rękę wziął karabin,  

poszedł i gdzieś na wojnie sczezł  

Jebał go pies. 

       Хоч пісня й автоорська (автором тексту є доволі відома людина – ад’ютант 

Юзефа Пілсудського – Болеслав Венява-Длугошовський), тим не менш вона є 

певним фольклорним нецензурним збірником, за словами самого ж автора (список 

специфічних висловів принесли самі улани-легіонери [352, s. 31]).  

       Даний текст є гарною ілюстрацією того, що гумор у військовому середовищі 

був не лише високо-романтичним, а і в тому числі доволі приземленим. З 

елементами вульгарності й еротики. 

       Цікавою є легіонерська пісенька, яка відображає всю складну світоглядну 

дійсність добровольчих частин, які мусили здобувати волю своїй державі у складі 

армії-поневолювачки [352, s. 68]: 

Maszerują Strzelcy, serca ich radosne, 

Zwiastują Ojczyźnie wyzwolenia wiosnę. 

Drży na krwawym tronie Batiuszka Wieszatiel, 

Stryczek mu gotuje Strzelec - Obywatel. 

Jak skonczym z Mikołą pójdziem na Wilhelma. 
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       Коли дану пісню чули німецькі вояки, а траплялось так, що легіонери саме й 

починали її співати при вигляді них, вони чули знайоме ім’я (і звичайно ж розуміли, 

про якого Вільгельма йдеться) і просили співати ще [352, s. 68]. Таким чином 

виходила доволі комічна ситуація. 

Odbić Wielkopolskę, co ją dławi szelma. 

Co zrobimy z trzecim, diabli jeszcze wiedzą, 

Może nam przelotne jaskółki powiedzą.. 

       Отже, бачимо, що пісня була цілком органічним побутовим елементом в житті 

австро-угорського вояка. Серед головних пісенних особливостей відзначимо 

наступні: 

 власне, творіння пісень безпосередньо в умовах війни; 

 використання в пісенній творчості не лише загальних образів (стрілець, вояк, 

улан, офіцер), а й доволі конкретних (І. Цяпка, Франц Йосиф І, Микола ІІ та 

Вільгельм ІІ); 

 розмаїта тематична спрямованість, від пісень про смерть до жартівливих; 

 наявність сороміцьких мотивів різного ступеня. Від жартів до вульгаризмів. 

       Також, варто відзначити, що порівняно високий рівень наукової розробки 

цього питання (зокрема пісень УСС) все ж не означає, що ця тема вичерпана. І досі 

трапляються в різних збірках джерела, що містять неопубліковані оригінальні 

тексти. 

       Були у вжитку також і анекдоти сюжети до яких давала воєнна дійсність. 

Наприклад, анекдот про стрільця й командування: «– Пане полковнику, стрілець 

Непосидючий просить слухняно о перенесенні його до війська. 

– Не вільно! 

– У такому разі прошу слухняно вислати мене в поле. 

– Також не вільно! Піде пан четар, пан і всі інші, тоді підеш і ти. Ми поодиноко 

дурнів у поле не висилаємо.» [134, с. 119]. Про стрільця та лікаря: «– Які перебули 

ви недуги? 
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– Запалення легких, голодовий, черевний і плямистий тиф, червінку, холеру, чорну 

й білу віспу, катар жолудка й носа, чуму, кір, коклюш, дифтерію, шкарлятину, 

запалення сліпої кишки, трахому. 

– Досить, досить. Хто перебув стільки хороб, має сильний організм і здібний до 

полевої служби.» [134, с. 123]. Анекдоти могли бути досить короткими, але дуже 

влучними: «Розмова двох стрільців: 

– Коли йдеш у поле? 

– Я доброволець – коли схочу, тоді піду.» [134, c. 124].  

       Узагальнюючи анекдотичне питання можна підсумувати, що військова 

субординація та етнічна строкатість війська давала дуже плідне пігрунтя для 

подібної творчості. 

       Цікавим є фіксація ще одного фолькльорного різновиду – бувальщини. 

Головний герой в ній – Франц Йосиф І: «I хтось був поскаржився на < … > Франц-

Йосифов1 був поскаржився, що. з війни... з солдатів, шо їх погано годують. I він 

перебрався — Франц-Йосиф перебрався на старця. Перебрався на старця і прїхав 

сюди до цих... до цих вояків і їх поставив в шеренгу. I він вже тоді перебрався як 

цісар, як цар. I казав, шо я прошу вас висловити своє <... > недовольство своє  

армійов. Вони кажут, що всьо добре, лиш нас погано годують. Це мет так 

розказувала моя бабця. А він тоді взяв (це було взимі), він взяв у жменю снігу, зліпив 

таку во сніг 1 дав тому старшому 1 каже: — Передай усім солдатам. Ця шеренга 

цих солдатав < … > остання ця кулька снігу перейшла до того солдата, то вже сі 

лишило шо? Мало. А він каже: — Ось бачте, бачте, як е! Ми вам всьо відпускаємо, 

так як це. Але нім дійде цей продукт до останнього солдата, то лишеї сі вже цей…  

мізга ця» [132, с. 28]. 

       Підводячи риску під текстуальною тематикою варто також додати, що відоми 

твір чеського письменника Я. Гашека [118] також заснований на його 

індивідуальному досвіді здобутому на фронті. 

       Ще одним зі способів дозвілля були вправи в образотворчому мистецтві. Не 

пасли задніх в цьому й українські легіонери. Спадщину у вигляді малюнків та 
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листівок залишили по собі такі вояки УСС як: О. Курилас, Ю. Буцманюк, О. 

Новаківський. Зразки робіт названих осіб вміщено в праці І. Монолатія [153, с. 17 - 

27].  

       Важливо відзначити, що армія заохочувала подібну діяльність. Малюнки 

друкувались на військових листівках. Вони, в свою чергу, судячи з фотографій 

(зокрема Б. 29 [58]) про умови проживання були дуже популярними і широко 

використовувались у військовому середовищі.  

       Джерельнийй додаток цієї дисертації [30-92] свідчить, що фотографічна справа 

не йша осторонь з австро-угорською армією в полі під час війни. На той час 

фотокамера хоч і була для багатьох явищем модерним, але вже не таким новим. 

Хоча і була порівняно малопоширеною річчю. Тим не менш фотозйомка також була 

одним із занять для вояцтва в побуті. Спектр сюжетного розмаїття фотографій з 

передової дуже великий. Від зображення умов проживання до фіксації святкових 

обярдодій. 

       Подальша доля фронтових фотознімків різна. Фотографії від офіційних 

військових фотографів поповнювали збірки у відповідних керівних структурах. 

Також фото могли надсилатись в періодичні видання, де навіть проводились 

спеціальні конкурси серед військових фотографій (!) [200, с. 214]. 

       Останнє засвідчує, що преса також не була осторонь в житті військовиків. 

       В контексті цього, важливо відзначити, що деякі періодичні видання творились 

самими вояками на передовій. Тут знову йтиметься про добровольчі частини. 

Зокрема власні періодичні органи мали Легіон УСС та ПЛ. Видавнича справа у 

польових умовах проводилась багатьма способами. Зокрема в усусів виходив 

журнал «Самоохотник», який виготовлявся рукописним способом [140]. Для 

сучасного дослідника це дуже цікавий приклад матеріальної культурної спадщини 

з Великої війни (поєднання типової для того часу періодики з рукописною 

традицією). На загал, подібна військова преса становить важливий пласт для 

подальших досліджень в декількох напрямках. Зокрема, технології виготовлення 

видань та їх ролі у впливі на свідомість читацької аудиторії (вояків).    
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       Таким чином, вояцьке життя на передовій ставало не лише послідовністтю 

варт, різного роду робіт пов’язаних з виконанням безпосередніх службових 

обов’язків, а і середовищем творення нового фольклору – військового (часів 

Першої світової війни). Причому, особливо плідними в творчості, як бачимо, були 

вояки збройних формувань з яскраво вираженим національним характером – 

українські та польські добровольці. Результатом такої діяльності стануть цілі 

пласти фольклору. Якщо йдеться про пісні, то в Україні це стрілецькі пісні, а в 

Польщі – легіонові. 

       Крім цього, буття в траншеях розширювало різні життєві горизонти учасників 

війни. Зявлявся новий досвід в питаннях комунікації, виживання в екстримальних 

умовах та трансформацій реалій мирного часу. Враховуючи багатонаціональний 

склад армії, війна пришвидчила й різні етнічні процеси у війську. 

       Підсумовуючи все описане в розділі можемо перейти до таких висновків: 

 Перша світова війна на Східному фронті для Австро-Угорщини видалась не 

легкою. Переважну частину кампаній доводилось боронити свою територію 

та відбиватись від ворожих наступів. На початку війни було окуповано 

Галичину та Володимирщину, Буковину. В 1915 р. Австро-Угорщина зазнає 

відчутної поразки в битві за фортецю Перемишль, через рік стався розгром 

на Волині. Крім невдач військових, державу спіткали й маштабні політичні 

потрясіння. У 1916 р. помер Франц Йосиф І. Для країни це був не просто 

очільник-імператор, а постать-символ (постать – уособлення країни в 

цілому). Молодому монархові Карлу І довелось приймати країну на марші. 

Не дивлячись на це Габсбурзькій монархії завжди вдавалось уникати 

нищівної поразки, і, навіть, наносити відчутні контр-удари супротивнику. 

Конкретно на Східному фронті Австро-Угорщина в політичному плані 

пережила свого головного суперника – Російську імперію. Однак Велика 

війна спричинила стрімкий розвиток націоналізму в імперії. В мирний час 

він дещо стримувався, регулювався з боку держави. Через це країна не 

встояла і, врешті-решт, розпалася на окремі держави у 1918 р; 
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 Мілітарний аспект історії українських земель в Австро-Угорщині виявився 

досить багатоплановим. Його можна розглядати і в контексті австро-

угорської військової організації в мирний час, і як суто просторово-

географічний вже під час війни. Військовий устрій Галичини, Буковини та 

Закарпаття загалом нічим не відрізнявся від такого ж в інших імперських 

краях. Відзначити можна лиш те, що військові корпуси, які розташовувались 

на українських територіях були прикордонними. Крім цього, землі України 

були в організаційному плані включені відразу до всіх трьох головних 

складових армії: загальноімперського війська, австрійського та угорського 

ландверів. Відповідно, українці були цілком органічною складовою 

збройних сил Австро-Угорщини і були представлені в більшості родів зброї. 

Щоправда, здебільшого серед вояцького та молодшого офіцерського складу; 

 Виокремимо питання існування добровольчих частин (легіонів) в 

Габсбурзькому війську. Ці підрозділі є дуже цікаві саме з погляду військової 

антропології, адже помітно вирізнялись з поміж загалу з різних боків: 

оригінальна історія формування, однострої, традиції, специфічні 

особливості побуту тощо. А головне, бачення війни серед вояків таких 

частин суттєво відрізнялось серед решти армії; 

 Військовий однострій Австро-Угорщини зазнав під час війни суттєвих 

трансформацій. Будучи доволі практичним ще до війни, його зовнішній бік 

все ж виявився не придатним до нових умов. Зокрема це стосується кольору 

уніформи, її деяких традиційних елементів (шнурів, кавалерійських 

головних уборів і т. ін.). На наш погляд, найцікавішим виявляється те, що 

модернізуючи однострій згідно бойових реалій все ж його не лишали 

очевидних архаїчних елементів. Навпаки, намагались всіляко їх 

пристосувати, аби запобігти загальному скасуванню. Та все ж війна вносила 

свої значні корективи. Однострій змінив колір, еволюціонувала система 

рангових позначень. Враховуючи появу національних частин зявились і нові 

елементи одягу. Зявились також нові модифікації уніформи. З появою 
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нового озброєння виготовлялось і відповідне спорядження (елементи 

однострою) призначене для експлуатації нової зброї (підсумки для гранат), 

або захисту від неї (сталевий шолом, протигаз та бак для нього). Розвивалось 

під час війни і всебічне декорування однострою;  

 Перебування вояцтва на фронті прямо залежало від житлових умов. Вони 

були різними і це залежало від багатьох чинників. У порівняно великих 

населених пунктах ці умови можна було наблизити до подібних в мирний 

час (проживання в цивільних спорудах). В полі доводилось перебувати у 

траншеях. Джерела засвідчують високу будівничу майстерність австро-

угорських військовиків. Траншейні комплекси складались з багатьох 

елементів і були високотехнологічними, як на той час. Для австро-угорської 

армії періоду Першої світової війни притаманні феномени польових 

військових містечок. Крім житлових споруд наявними були також будівлі, 

призначені виключно для дозвілля – кінотеатри, клуби тощо. Високу оцінку 

умовам проживання австро-угорців на фронтів дав і супротивник. Проте, ми 

вважаємо, що все ж не варто надто ідеалізовувати фронтові умови 

проживання вояків цісаря та короля. Як би там не було, мали місце і вкрай 

обмежений особистий простір (або його цілковита відсутність), бруд, велика 

залежність від природно-географічних умов тощо; 

 Стосовно харчового забезпечення, то воно завжди залежало від конкретних 

обставин бойових дій. Коли ситуація дозволяла відбувалась своєчасна і 

повна доставка їжі та продовольства, коли ні – воякам доводилось боротись 

з голодом і самотужки вирішувати питання надбання харчів. В той же час не 

можна лишити поза увагою велике розмаїття військового кухонного 

приладдя. Даний факт можна дійсно віднести до здобутків австро-

угорського війська. До того ж, крім великої кількості різних предметів, 

столових приборів та посуду, відзначимо його якість і пристосованість до 

військових умов; 
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 Розглядаючи побут вояків, на чільне місце виходить проблема комунікації 

між ними. Вважаємо, що її потрібно розглядати комплексно, поєднуючи 

довоєнний та набутий під час війни досвіди; 

 Теж саме стосується і питань, повязаних з етнічними факторами, зокрема 

образами деяких етносів в австро-угорській армії (українців та чехів). Не 

можна узагальнювати ці образи якоюсь окремою категорією (наприклад 

зрадники, не надійні тощо) не заглибившись в тогочасну історію даних 

народів, а особливо в умови, у які їх поставила війна (тривала окупація 

території Австро-Угорщини з переважаючим українським населенням); 

 Досить цікавим є питання служби жінки в австро-угорській армії. Найкраще 

воно розкривається на приклад жінок в Легіоні УСС. Тим не менш, воно має 

ще багато білих плям і потребує чималих досліджень; 

 На прикладі австро-угорської армії досить добре прослідковуються 

трансформації різних традицій як загальних, так і суто професійних 

(військових) у воєнний час. Релігійні свята і на війні були вагомою частиною 

повсякдення. Часто вони єднали вояків та населення прифронтових 

територій. Також різні святкові імпрези сприяли спілкуванню між союзними 

арміями. Водночас фактор релігії відігравав не останню (навть провідну) 

роль у встановленні контактів з представниками ворожої армії; 

 Побут австро-угорських вояків часів Першої світової війни залишив для 

майбутніх поколінь чималу мистецьку спадщину, матеріальну й 

нематеріальну. До першої можна віднести велику кількість тиражованих 

творів образотворчого мистецтва різного характеру. До нематеріальної 

спадщини відноситься велика кількість пісень, анекдтоів тощо. Чимало 

творів саме нематеріальної спадщини в подальшому набули значної ваги, як 

національні символи, важливі культурні елементи для новоутворених 

держав (зокрема України та Польщі);    

 Загалом, на нашу думку, як раз мілітарно-антропологічний вимір студій 

присвячених австро-угорській армії може гарно сприяти розкриттю 
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проблем, які спричинили, власне, до її зникнення. Австро-Угорщина, 

зокрема її збройні сили, могла доволі гарно існувати за мирних умов. для 

цього був налагоджени державний апарат, який постійно вдосконалювався. 

Тотальна війна показала, як раз через військо, що державний механізм до неї 

не пристосований. Саме на низовому рівні, здебільшого серед вояків, почали 

поширюватись і розповсюджуватись чинники, які призвели до краху 

монархії. Зокрема націоналізм, згасання лояльності до правлячої династії і 

загалом не бажання брати участь у війні. Держава з висоти політичного 

керівництва не змогла нічого цьому протиставити. В результаті Австро-

Угорщина розпалась, а Перша світова війна стала важливою сходинкою в 

державтоворчих процесах країн, які виникли на її колишніх теренах. 
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РОЗДІЛ 3. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ НА 

ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ ФРОНТІ У 1914-1917 РР. 

 

3.1. Російська імператорська армія й українські землі на початку ХХ ст. 

        

      Ще з ранньомодерного часу українські землі набувають великого військового 

значення у експансійних планах тодішньої Московської держави. Територія 

сучасної України тривалий період була рухомим військовим прикордонням. На 

Заході Росія прагнула інкорпорувати правий берег Дніпра, який був у складі Речі 

Посполитої, на Південному Заході і Півдні боротьба йшла з Османською імперією 

та Кримським ханством. Відповідно такі категорії, як військо та українські землі 

стають нерозривними. Поступово, в силу різних обставин, козацькі військові 

формування стають базою для створення нових частин, або і нових великих 

військових утворень (наприклад, як Кубанське козаче військо) Російської імперії. 

Оскільки це не є предметом нашого дослідження докладно на цьому часі 

зосереджуватись не будемо, а на деяких підрозділах з українським корінням 

зупинимось пізніше. 

       Військова організація українських земель напередодні Першої світової війни 

була закладена ще в часи правління імператора Олександра ІІ. В його 

реформаторському комплексі однією з провідних була військова реформа, 

натхненником якої став тодішній військовий міністр, граф, Дмитро Мілютін. 

       Головні нововведення реформи полягали у скасуванні рекрутчини та введенні 

всезагальної військової повинності, запровадженні системи військових округів, на 

які відтоді ділилась територія держави [196, с. 10]. Останнє положення трималось 

дуже довго і пережило саму Російську імперію. 

       Більшість українських земель опинились у складі Київського та Одеського 

військових округів, за виключенням низки невеликих територій, про які йтиметься 

далі. Східні частини нинішніх Донецької та Луганської областей перебували в 
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межах Області Війська Донського. В контексті цього, важливо зауважити, що 

армійські донські козачі полки лише поповнювались з цієї території, службу ж вони 

несли переважно на західному кордоні імперії, який на той час проходив як раз 

українськими теренами.  

       В українському Криму та Північному Причорномор'ї розташовувались бази 

Чорноморського флоту Російської імперії. Зокрема тут слід відзначити міста 

Севастополь та Миколаїв. Напередодні Великої війни приблизно 90 % особового 

складу моряків Чорноморського флоту становили вихідці з території сучасної 

України [191, с. 15]. 

      Розглянемо дещо детальніше військову організацію території підросійської 

України напередодні Великої війни. 

       До  складу Київського військового округу, після 1910 р., входили наступні 

території: Київська, Волинська (без Ковельського та Володимир-Волинського 

повітів) Подільська (за виключенням Балтського повіту), Полтавська, Курська, 

Харківська, Чернігівська (без Стародубського та Новгород-Сіверського повітів) 

губернії та Хотинський повіт Бессарабської губернії [179, с. 249]. Стратегічна 

важливість округу полягала в розміщенні на його території мережі шляхів 

сполучень (Південно-Західні залізниці, деякі шосейні дороги тощо), мостових 

переправ через р. Дніпро, а найголовніше – західна межа округу була одночасно 

державним кордоном з Австро-Угорщиною. В той час монархія Габсбургів вже 

розглядалась Російською імперією як умовний супротивник. Через це території на 

правому березі р. Дніпра могли стати потенційним театром військових дій, а 

лівобережжя – тиловою базою. У 1914 р. округом командував генерал-ад'ютант, 

генерал-від-артилерії М. І. Іванов. 

       Херсонська, Катеринославська, Таврійська, Бессарабська (без Хотинського 

повіту) разом з Балтським повітом Подільської губернії з 1862 р. входили до 

Одеського військового округу [232. Т. 17, с. 100]. Західна межа округу була 

державним кордоном Російської імперії з Румунським королівством, в переважній 

більшості, та частково з Австро-Угорщиною. Особливістю Одеського військового 
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округу можна вважати те, що значна його територія була береговою лінією Чорного 

моря – від гирла Дунаю до Керченської протоки. Таким чином стратегічна 

важливість округу була не менш значною ніж Київського. Так, в межах округу 

розташовувались важливі порти: Одеса, Миколаїв, Херсон, і, відповідно, торгові 

шляхи з них в глиб імперії. Державний кордон та морське узбережжя робили 

західні території Одеського округу передовим театром військових дій, якщо ворог 

нападав суходолом, або місцем потенційної десантної операції супротивника з 

моря. Перед війною округом командував генерал від артилерії В. М. Нікітін. 

      Ковельський та Володимир-Волинський повіти Волинської губернії входили до 

Варшавського військового округу [232. Т. 5, с. 247], а Стародубський та Новгород-

Сіверський повіти Чернігівської губернії до Віленського військового округу [232. 

Т. 6, с. 364-365]. 

       В майбутній війні Київському та Одеському військовим округам надавалось 

особливе значення, оскільки, як ми вже підкреслювали, вони були прикордонними 

з територією умовного супротивника – Австро-Угорщиною. 

      Найбільш мілітаризованим містом тогочасної наддніпрянської України можна 

впевнено назвати Київ. У 1914 р. в ньому дислокувалось: штаб військового та 

прикордонного округів, штаби двох армійських корпусів, двох піхотних та однієї 

кавалерійської дивізії. В місті розміщувались сім (!) полків армійської піхоти, один 

кавалерійський полк, артилерія в складі двох бригад та одного дивізіону, два 

саперних та два понтонних батальйони, один облоговий інженерний парк та два 

залізничних батальйони, іскрова та авіаційна роти [179, с. 250-251]. І це не 

враховуючи установ військової освіти та тилового забезпечення. За штатом 1910 р. 

(по військовому складу) піхотний полк налічував 4333 чоловік [179, с. 251]. В 

Києві, до Першої світової війни, таких налічувалось сім, тобто це приблизно 30331 

чоловік (загалом же населення міста того часу становило 325 тисяч мешканців), а 

це лише частина гарнізону. 

      Зрозуміло, що така мілітаризація українських земель сприяла і розвитку 

військової освіти на цій території. Так, на землях сучасної України 
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розташовувалось чотири з двадцяти восьми кадетських корпусів Російської імперії. 

В Києві розміщувався Володимирський кадетський корпус, в Полтаві –

Петровський. Також кадетські корпуси мали Одеса та Суми [196, с. 45-48].  

       Кузнями офіцерських кадрів для війська в Російській імперії були військові (до 

1911 року юнкерські) училища. Таких на теренах України налічувалось 5. 

Загальновійськові в Києві, Одесі та Чугуєві, кавалерійське в Єлисаветграді та 

артилерійське в Одесі. Під час Першої світової війни в Києві та Одесі було відкрито 

ще низку військових навчальних закладів, в тому числі і школи прапорщиків – 

нововведення військового часу [196, с. 45-48]. 

       В серпні 1914 р. Російська імперія увійшла в Першу світову війну. На її 

південно-західному кордоні (території Київського та Одеського військових 

округів) створюється оперативно-стратегічне об'єднання військ – Південно-

Західний фронт, який проіснує з липня 1914 до лютого 1918 рр. Цілком логічно, що 

театр військових дій фронту пролягав українськими землями. 

       На нашу думку, однією з найбільш вдалих кампанії у війні на Південно-

Західному фронті була кампанія саме 1914 року. Подолавши австро-угорські 

частини на Поділлі російська армія почала просуватись в глиб території 

супротивника. В результаті наступу (Галицька битва) воякам армії Романових 

вдається захопити значну ворожу територію, східну частину Королівства Галичини 

та Володимирщина разом з Герцогством Буковина. Захопленими виявились такі 

великі австро-угорські міста, крайові адміністративні центри, як Львів та Чернівці. 

Південніше австро-угорську армію було відкинуто до карпатських передгір'їв. 

Власне крім них подальшому просуванню російської армії заважала ще одна з 

найпотужніших тогочасних військових фортець в Європі – Перемишль. Загалом 

же, наступ російських військ в Галичині мав на той час велике пропагандистсько-

патріотичне значення, оскільки просування армії інтерпретувалось не як окупація 

земель супротивника, а визволення слов'янських (руських, Червоної Русі) земель з 

під австро-німецького гніту [112, с. 164]. Кампанія Південно-Західного фронту 
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1914 року вселила великі надії російському командуванню щодо виведення 

Австро-Угорщини з війни найближчим часом. 

       1915 рік мав стати для російської армії на землях України роком продовження 

успіхів, набутих за кампанію 1914 року. Початково так воно і було. Тривала і 

драматична облога Перемишльської фортеці завершується її здобуттям російським 

військом. Певний успіх принесла й Карпатська операція в результаті якої російська 

імператорська армія здобуває контроль над перевалами Карпат. Враховуючи 

природно-кліматичні умови ця операція далась російським воякам дуже важко. 

Взяття Перемишля та оволодіння карпатськими вершинами дало поштовх до 

нового патріотичного підйому в Російській імперії. Зокрема перша подія 

видавалась дуже знаковою, в контексті швидкого завершення війни, або, принаймні 

поразки Австро-Угорщини. В той же час дехто з найвищого військового 

керівництва імперії, зокрема великий князь Микола Миколайович, 

головнокомандувач армією, дещо скептично ставились до таких успіхів. Причиною 

таких поглядів було розуміння того, що стратегічну перевагу можна буде зберегти 

лише у випадку втримання потужного контрудару. Останній був би цілком 

логічним з австро-угорського боку після низки таких поразок. Що власне і сталося. 

Підсилившись німецьким союзником весною, на початку літа, австро-угорська 

армія здійснює операцію в результаті якої значно відтісняє супротивника. 

Російська армія втрачає свої попередні здобутки. Доводиться залишати 

Перемишль, і загалом, відступати з Галичини до державного кордону. В силу 

певних організаційних особливостей відступ російської армії влітку 1915 р. 

набуває грандіозних масштабів і проходить з ускладненнями. Загальна поразка 

1915 р. отримує назву в подальшому «Великого відступу». 

       Отже, кампанія 1915 року на Південно-Західному фронті в цілому для 

російської армії завершилась із знаком мінус. Результати попередніх перемог 

знівельовано. Театр військових дій перемістився на внутрішню територію 

Російської імперії. Почалась виснажлива позиційна війна. Її важкість підсилюють 

певні природні особливості території на яких відбуваються бойові зіткнення. 
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Зокрема йдеться про Полісся, з його великою кількістю боліт і витікаючими з цього 

наслідками.     

      Кампанія 1916 року розпочиналась з новими надіями й сподіваннями, але вже в 

більш складних умовах. Війна поступово переходила в кризу державності та 

військового управління в Російській імперії. Ще минулого року обов'язки 

верховного головнокомандувача поклав на себе імператор Микола ІІ. 

Безпрецедентний на той час крок, адже досі імператор ніколи не очолював військо 

[112, с. 168]. 

      В березні 1916 року командування Південно-Західним фронтом обіймає генерал 

від кавалерії О. О. Брусилов. Він відразу ж починає підготовку військ фронту до 

широкомасштабної, фронтальної, наступальної операції. На відміну від попередніх 

наступальних операцій, які складались з головного удару та допоміжних, в даному 

випадку, Брусилов хотів нанести потужний удар по всьому фронту. Це давало 

змогу залишити супротивника без можливості швидкого перекидання військ у 

місця прориву. Також акцентувалось на тому, що наступальна операція мала нести 

загальноармійський характер. Вся російська армія на фронті від Балтійського до 

Чорного моря мала піти в наступ. Таким чином, успішний результат операції 

вбачався у значному послабленні німецьких військ та виведенні Австро-Угорщини 

з війни. 

       Проте, заплановану операцію не вдалося втілити сповна. Керівництво решти 

фронтів задум Брусилова не підтримало. Великі наступальні дії відбулись лише на 

Південно-Західному фронті. Операція, яка випередила свій час, і більше підходить 

вже для Другої світової війни, отримала назву на честь свого розробника та 

ідейного натхненника – «Брусиловський прорив». Літній наступ Південно-

Західного фронту завдав значних втрат австро-угорським збройним силам. Крім 

вбитих чимало вояків потрапило до полону. Російські війська подолають потужну 

оборонну лінію супротивника. На деяких ділянках армія значно просунулась вглиб 

території ворога. Але враховуючи локальність операції значних, загальних успіхів, 

досягти не вдалося. Не дивлячись на великі людські й матеріальні втрати Австро-
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Угорщина все ж залишається учасником протистояння. Хоч  просування на ворожу 

територію було значним, та воно не йшло в порівняння з успіхами 1914 року.  

       Таким чином, кампанія 1916 року на Південно-Західному фронті була доволі 

динамічною, але значних, фундаментальних успіхів не принесла. Вже почав 

даватись в знаки фактор втоми суспільства від війни й не розуміння поточної 

ситуації в імперії. 

       Кампанія 1917 року позначилась бурхливим розвитком подій не лише на 

Південно-Західному фронті, а і в усій імперії. В лютому відбудеться революція, в 

результаті якої монархія Романових припинила своє існування. Для націй 

колишньої Російської імперії це стало сигналом для активної розбудови своєї 

державності. Між іншим, Перша світова війна в цьому плані стала каталізатором 

націєтворчих процесів. Відзначимо зокрема процес українізації частин Південно-

Західного фронту, створення українських військових комітетів тощо [192, с. 9]. 

       Не дивлячись на поширення революційних настроїв по фронту, 

республіканському керівництву держави вдалось провести ще одну масштабну 

наступально операцію. В червні 1917 року, виконуючи союзницькі зобов'язання 

перед рештою країн Антанти, російська армія наносить удари по Австро-Угорщині 

в Галичині та на Поділлі. Значних успіхів вдається здобути в Прикарпатті. Але в 

кінцевому випадку операція зазнає провалу. Російська армія вже фактично 

припинила своє існування. Цьому існувало багато причин, зокрема більшовизація 

військ, створення збройних сил новопосталої УНР та інших національних 

військових формувань. 

      Повертаючись дещо назад, варто також зупинитись на провалі політики 

«визволення» Росією Галичини. У 1914 р. це був поліетнічний регіон, в якому 

основні етноси: українці поляки та євреї мали великий вплив. Крім того, в кожного 

з них було окреме бачення розвитку регіону, яке могло не співпадати з подібним в 

інших. До того ж галицьке населення (як мешканці прикордонного регіону) 

усвідомлювало деякі реалії етнополітики тодішньої Росії. Цікавий опис поведінки 

основних груп населення Галичини під час вступу росіян до Львова ми зустрічаємо 
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в спогадах О. Брусилова [225, с. 109-110]. Різниця в поглядах українського, 

польського та єврейського населення краю унеможливлювала моновекторність 

політики російської окупаційної адміністрації. Таким чином проект «визволення» 

Галицької Русі зазнав поразку, а «визволителі» визнали, що є окупантами.   

       Зазначимо також, що у весь цей час 1914-1917 рр. бойові дії відбуваються і на 

Чорному морі. Там Чорноморський флот Російської імперії протистоїть військово-

морським силам Османської, Німецької та Австро-Угорської імперій. Оскільки 

дана тематика не входить до предмету нашого дослідження детально зупинятись 

на ній не станемо. 

       В січні-лютому 1918 року війська фронту демобілізовано, а фронт 

розформовано. Процес демобілізації російського війська проходив доволі хаотично 

враховуючи навколишні події 1917-1918 рр. Красномовні свідчення цього 

знаходимо в спогадах Ю. Макарова, офіцера Лейб-гвардії Семенівського полку. 

Він зазначає, що з фронту організовано до Петрограду повернулось кілька офіцерів 

та близько 30 солдат [284, с. 381]. 

       У Великій війні на боці Російської імперії брало участь понад 60 тисяч 

генералів та офіцерів українського походження та приблизно 1, 8 мільйони нижніх 

чинів [196, с. 97]. Серед них налічувалось чимало відзначених за службу та 

хоробрість військовими нагородами. Російська імператорська армія стане школою 

для військовиків та вищого військового керівництва армії незалежної України у 

1917-1921 рр. Чимало вояків українців, учасників Першої світової війни, стануть 

кадровою основою для українських військових формувань, які відстоюватимуть 

незалежність. 

      Серед найбільш відомих вояків-українців можна назвати П. П. Скоропадського, 

генерал-лейтенанта, командира корпусу і в майбутньому очільника Української 

Держави. В 1914 році він був одним з перших нагороджений орденом Святого 

Георгія 4-го ступеня за час війни. З Російської імператорської армії також вийшли 

генерал-хорунжі армії УНР О. Осецький (колишній генерал-майор [193, с. 316-

317]), О. Греків (колишній генерал-майор[193, с. 118-119]), В. Петрів (колишній 
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полковник[193, с. 334-335]), В. Сальський (колишній полковник[193, с. 384-385]), 

генерал-поручник М. Омелянович-Павленко (колишній полковник[193, с. 312-

312]), генерал-полковник М. Юнаків (колишній генерал-лейтенант[193, с. 504-

505]), отаман Василь Тютюнник (колишній капітан[193, с. 446-447]) та багато-

багато інших.    

       На початку війни націоналізація російської армії за рахунок виокремлення 

частин з істотно російськими, як тоді вважали, етносами була чудернацькою в очах 

командування. Проте вже в 1917 р. із зростанням національної свідомості вояків 

такі заперечення вже були меншими. Але варто зазначити, що не завжди 

«українізація» була проявом високого рівня самосвідомості вояків. Враховуючи 

кризу в армії, деякі військовослужбовці вбачали націоналізацію війська, як гарну 

альтернативу процесу більшовизації. Так, штабс-капітан 127-го Путивльського 

полку М. Н. Нікітін вважав українізацію за благо та порятунок для війська у вирі 

більшовицького розкладання армії [12].    

       Таким чином, підсумовуючи огляд питання військової організації українських 

земель в складі Російської імперії напередодні Першої світової війни та власне 

участь російської армії у війні на теренах України приходимо до наступних 

висновків.  

      По-перше, українські землі мали велику стратегічну вагу в Російській імперії на 

початку ХХ ст. Під час війни вони стали передовим театром військових дій та 

головною тиловою базою війська. По-друге, бойові дії на території нинішньої 

України характеризувались великою інтенсивністю, і в багато чому були 

визначальними для Російської армії. По-третє, українці були цілком інтегрованою 

частиною тодішніх російських збройних сил. Отримавши великий військовий 

досвід значна їх частина в подальшому стане кадровою основою для армії УНР. 
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3.2. Уніформа та спорядження військовиків російської армії в реаліях війни. 

 

       Напередодні Першої світової війни останнім великим військовим конфліктом 

в якому брала участь Російська імперія була Російсько-японська війна 1904-1905 

рр. Крім недолугості командування та військової організації країни, вона викрила 

й решту не менш важливих недоліків. 

       Серед них – не відповідність уніформи реаліям часу. Зокрема, основний колір 

польової форми військових на той час був білим. Відповідно, замість того, щоб 

маскувати вояка, однострій його демаскував і робив зручною мішенню для 

супротивника.  

       Дану проблему офіцери намагались вирішити самотужки і фарбували мундири 

у відтінки зеленого за допомогою різних барвників [271, с. 93]. Оскільки дії були 

аматорськими, якість результату виходила відповідною. Та головне, що проблема 

вийшла на поверхню і привернула увагу командування. 

       Відразу після війни армійське керівництво держави, разом з імператором, 

починають активно міркувати над впровадженням захисного кольору для 

обмундирування військ. Те, що його треба запроваджувати вже для всіх було 

беззаперечним, але питання залишалось у виборі кольору. 

       Військовики ніяк не могли дійти згоди, стосовно місцевості, яка домінує і 

відповідно, який колір буде більш пристосованим під неї. Зокрема, якщо для лісової 

місцевості – бажані більш зелені відтінки, то для лісо-степової – жовто-піщані. 

       Такі колористичні суперечки інколи призводили до анекдотичних ситуацій. 

Так, у Санкт-Петербурзькому військовому окрузі, один з великих князів 

запропонував ввести двокольорові сорочки. Одна їх сторона мала бути зеленого 

кольору, інша жовтувато-пісочна. Міняти сторони належало в залежності від 

місцевості якою відбувався марш. Відразу поставало питання, наскільки зручним 

буде робити такі зміни безпосередньо в обставинах бою. В решті-решт така сорочка 

«хамелеон» не знайшла схвалення зверху і лишилась нереалізованим проектом. 
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       Тим не менш, захисний, світло-оливково-зелений, колір ухвалили для 

однострою у 1907 р. [271, с. 11]. Дане нововведення, на нашу думку, зробило 

російську армію доволі сучасною в момент початку війни у 1914 р. 

       Офіцерська похідна форма включала в себе кітель, шаровари, чоботи висотою 

до коліна і кашкет з дашком. Однобортний кітель кольору хакі виготовлявся з 

бавовни для літа і з вовняної тканини для зими, застібався на п'ять металевих або 

шкіряних гудзиків. У кітеля була розрізна пола, дві внутрішні з боків і дві накладні 

нагрудні кишені з клапанами у вигляді фігурної дужки. Комір – стоячий, висотою 

45 мм, застібався на два гачки. Вилоги – прямі для піших військ і «миском» для 

кінних. Клапани нагрудних кишень на кітелях офіцерів гвардійської піхоти мали 

випушку, яка вказувала на порядковий номер полку в дивізії (1-4), випушка ж на 

вилогах означала дивізію (1-3) [270, с. 48-49]. 

      Офіцерські погони були настільки значущим символом, що в 1917 р. 

революційний режим заборонив їх носіння. Погони були твердими, знімними, з 

яскравим металізованим галуном; ранги на них позначалися металевими зірочками 

і просвітом основного кольору, а частини і роду військ – додатковими 

спеціальними позначками [270, с. 49]. 

      Шаровари шилися з розрахунком на носіння їх заправленими у високі чоботи, 

вони були темно-зеленого «царського» кольору для піхоти і інших піших військ. 

Кавалеристи носили сіро-сині рейтузи, або ж полкових кольорів: малинові для 

гусар і темно-сині – для інших. Кавалерійські шаровари мали випушку полкових 

кольорів. У польових умовах найбільш практичними були шаровари кольору хакі 

без випушок, якій широко використовувались в усіх підрозділах кавалерії. Гірські 

артилеристи носили гладкі шаровари з чорної шкіри [270, с. 49]. 

     Шаровари козаків вирізнялись, з поміж інших, лампасами різних кольорів 

(відповідно до козацького війська) [270 с. 49]. 

      Рядовим і унтер-офіцерам аж до 1912 р видавався солдатський варіант 

офіцерського мундира, але без нагрудних кишень. Незважаючи на його офіційне 

скасування, він, однак, використовувався під час війни. Практично універсальною 
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була гімнастерка (її прототип –селянська сорочка з коміром на застібках), вона не 

заправлялася в шаровари. Форму нижніх чинів доповнювали високі чоботи і 

кашкет. Існувало кілька варіантів гімнастерок, виготовлюваних, як на замовлення, 

так і власне в частинах. Зазвичай на гімнастерці були одна-дві нагрудні кишені. 

Варіювалася і система застібання: або вертикально від центру коміра, або зі 

зміщенням в одну зі сторін. Найбільш часто гімнастерка застібалася на п'ять 

маленьких металевих або кістяних ґудзиків. Для літа і зими гімнастерки шились з 

бавовняної, або вовняної тканини відповідно. Вилоги були або прямими, або з 

розрізом, застібались на два гудзики. У армійській піхоті кулеметники і розвідники 

носили на вилогах малинову, або темно-зелену тасьму відповідно. У гвардійської 

піхоті тасьма на вилогах позначала дивізію, а випушка на планці гімнастерки – 

вказувала на полк; колір повторював барви на обшлагах і клапанах кишень у 

офіцерів [270, с. 49-51]. 

      На погонах позначалося звання, рід або вид військ, номер частини та інші 

відомості (зокрема шефський вензель, якщо полк мав свого патрона). Погони були 

двосторонніми: одна сторона – кольору хакі, інша – кольорова. Вони носилися як 

на гімнастерках, так і на шинелях [270, с. 49-51]. 

     У погану погоду всі чини носили шинелі (офіцери – пальта). Вони були 

двобортними, з виложистими комірами, застібалися на праву сторону за 

допомогою гачків і петель. Ранній варіант мав один ряд з шести металевих ґудзиків 

спереду; незважаючи на те що їх виробництво припинилося ще до війни, вони 

широко носилися на фронті, так само як і шарфи. Шинелі були великого розміру і 

для підгонки мали ззаду хлястик і два ґудзики. Для піших військ шинелі досягали 

середини гомілки, з довгим розрізом ззаду, що давало можливість підвертати поли 

шинелі в погану погоду. Кінні частини носили довші шинелі з миском на обшлагах, 

причому вони зазвичай не пришивались з одного боку, щоб можна було вкласти за 

обшлаг шинелі потрібні папери. На шинелях і пальто були кольорові клапани 

(петлиці), в деяких частинах – з кольоровою випушкою, що вказувала на полк і вид 

військ. Клапани у офіцерів і унтер-офіцерів мали ґудзик за кольором металевого 
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прибору частини [270, с. 49-51]. Козаки і кавказька кіннота носили чорні повстяні 

бурки з цапиної вовни або верблюжого волосу. Ще одним важливим елементом 

однострою в холодну погоду був башлик. 

     Кашкети з дашком були як різнокольоровими, так і кольору хакі, з чорним 

дашком, який у фронтових умовах офарблювався зеленою фарбою. Головною 

барвою для кольорових кашкетів піхоти була зелена. В гвардії околиш був за 

кольором полку, тобто червоним, синім, білим або темно-зеленим для полків з 1-го 

по 4-й відповідно; у гренадер і в армійській піхоті принцип забарвлення був той же. 

На околиші і тулії була червона випушка. У артилерії і технічних військ околиш 

кашкетів був чорним, а випушка на околиші і тулії – червоною. Відмінності в 

кольорових кашкетах кавалерії були величезні і ґрунтувалися на полкових 

кольорах: наприклад, в армійських уланських полках основним кольором тулії був 

синій, а околиші і випушка на тулії, також як і кант на шароварах, були по кольорам 

полків [270, с. 51-52]. 

     Спереду по центру околиша носилися штамповані кокарди. Вони були трьох 

видів – для офіцерів, унтер-офіцерів і рядових; забарвлення було «романівських» 

кольорів: помаранчевого, чорного та білого. Ополченці носили на тулії над 

кокардою «ополченський хрест». Окрема модифікація кокарди була у вояків лейб-

гвардійських стрільців імператорської фамілії – поєднання загальновійськової з 

ополченським хрестом. Кокарди також носилися на папахах, колишніх звичайних 

зимових головних уборах для всієї армії. Сибірські і деякі інші частини 

використовували інші варіанти папах – більшого розміру, з більш довгим ворсом, 

темніших барв, кубанські козаки вважали за краще носити папахи меншого 

розміру, так звані «кубанки», що увійшли до вживання через брак хутра [270, с. 51-

52]. 

      У 1914 р функціональним варіантом похідної форми був той, який зазнав 

найменших змін, неминучих при веденні бойових дій. В цілому, зміни, що 

відбулися в російській армії, були дуже схожі з тими, які відбулися і в інших 
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європейських арміях. У 1916 р з'явилася система нашивок за поранення і ряд інших 

нововведень – таких, як емблеми гренадерських взводів. 

       Офіцерська форма змінювалася в бік найменшого виділення з солдатської 

маси. Навіть погони стали не жорсткими знімними, а м'якими, вшитими в плечові 

шви, блискучий галун був замінений зеленим сукном. Більше того, навіть знаки 

розрізнення на суконних погонах стали зображуватися хімічним олівцем. Офіцери 

в польових умовах стали носити солдатські гімнастерки, їм довелося відмовитися 

від своїх шашок, незручних в окопній війні, «жорсткі» кашкети стали замінюватися 

«м'якими», схожими на британські. Під час війни багато офіцерів заводили кітелі 

зі стоячим коміром, але більш схожі на британські повсякденні мундири: широкого 

покрою, з двома великими нагрудними кишенями зі складкою і двома великими 

кишенями на стегнах.   Подібний мундир став відомий як «френч» – на честь 

генерала сера Джона Френча, командувача Британським експедиційним корпусом 

у Франції в 1914 р. Офіцери ж Генерального штабу стали носити чорні мундири, 

які мали кілька неофіційних варіантів [270, с. 55]. 

      В кінці 1916 року в армію стали надходити пілотки, прикладом для яких 

послужив головний убір авіаторів,  що вдягався під авіаційний шолом. З весни 1917 

року їх отримали всі юнкери. Французькі каски Адріана стали надходити в Росію з 

1916 р., але під час Великої війни так і не набули широкого вжитку. Їх бракувало 

навіть в гвардійських частинах [271, с. 118]. 

       Брак шкіри призвів до необхідності заміни чобіт черевиками з обмотками. 

       У 1912 р було введено офіцерське похідне спорядження на коричневому 

ремені, типу «Сем Браун», з двома плечовими ременями, що йдуть паралельно 

спереду і перехресними ззаду. Портупея для шашки носилися через праве плече, на 

східний манер. На лівому ремені було гніздо для свистка, кобура розташовувалася 

на поясі справа. Польова сумка і бінокль, найчастіше придбані на особисті кошти, 

доповнювали цей комплект. Якщо офіцер був верхи, то шинель кріпилася попереду 

сідла. Речові мішки зазвичай возилися в обозі. 
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        Спорядження рядових і унтер-офіцерів складалося з шкіряного поясного 

ременя (білого в гвардії, коричневого у решти). З кожного боку від пряжки 

знаходилось  по підсумку на 30 набоїв, а на правому боці, держаком вниз, висіла 

окопна лопатка Ліннеманна. Через праве плече висів парусиновий речовий мішок 

(в гвардії – ранець), в якому лежали одяг і предмети особистого вжитку. Коли 

шинель була згорнута в скатку, вона носилася через ліве плече; в неї були загорнуті 

запасна пара чобіт і башлик. Алюмінієва фляга і овальний казанок підвішувались 

через праве плече, хоча останній часто можна бачити із заправленими и в нього 

кінцями скатки. Кожен солдат також носив 1/6 частину намету і кілочки, що 

кріпилися до скатки. Вага всього спорядження, включаючи боєприпаси, становила 

25,6 кг. 

       Єдиними предметами спорядження, введеними під час війни, стали протигаз, 

плечова, фабричного виробництва, сумка для боєприпасів і брезентовий патронташ 

на 60 патронів [270, с. 53]. 

       Варіації зовнішнього вигляду військовиків гарно помітно на фотоджерелах. 

Фото з ІР НБУВ (В. 1.4. [4]) демонструє зовнішній вигляд солдатів, а знімок із 

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного – офіцерів (Г. 4 [29]). 

       Отже, Російська імператорська армія за час війни, хоч і піддалась деяким 

вимогам часу, та все ж не зазнала великих змін в питанні уніформи та спорядження. 

Причин тому багато, насамперед, введення уніформологічних інновацій ще перед 

війною, і криза ресурсів вже безпосередньо під час війни.  

       Простота уніформи хоч і робила її легшою у виробництві та все ж не 

забезпечувала однострій функціональністтю, яка була конче необхідна під час 

війни.   

       До того ж гостро на фронті стояла проблема забезпечення одягом. Промовисто 

про це зауважує П. Скоропадський. Одного разу йому довелось бути свідком 

явища, коли підрозділ не отримав нових штанів і деяким воякам довелось ходити 

певний час взагалі без них [167, с. 42].     
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   3.3. Житлові умови, санітарно-гігієнічний стан та харчове забезпечення 

вояків. 

 

       Початковий період бойових дій на Південно-Західному фронті у 1914 р. 

характеризується захопленням великої території супротивника. Російська армія 

окуповує австро-угорський коронний край Галичину та Володимирщину разом з 

його адміністративним центром — Львовом. На той час, це було четверте за 

кількістю мешканців місто в австрійській частині (Цислейтанії) монархії 

Габсбургів (згідно перепису 1910 р.) [359, o. 69]. Про життя у великому місті 

залишив спогади прапорщик Ф. Степун. «Ночували у прекрасному готелі,  спали на 

м'яких ліжках, прийняли теплі ванни...» [320, с. 11]. На жаль, автор нічого не 

повідомляє про житлові умови солдат. Але можемо з впевненістю припустити, що 

для проживання великої кількості військ використовувались споруди військового 

призначення (казарми тощо), адже у Львові розташовувався досить великий 

гарнізон, один з найбільших в Галичині (корпусний штаб, три піхотні та три 

бригадні штаби, низка полків, батальйонів, дивізіонів піхоти, кавалерії, артилерії, 

інженерних військ та обозу, також гарнізонний госпіталь та кадетська школа), на 

що вказувалось в попередньому розділі.  

      Коли фронт проходив безпосередньо в полі, умови проживання солдата були 

значно важчими. Вже згаданий Ф. Степун описує побачені під час маршу вояцькі 

окопи. «Вздовж тієї дороги, якою ми рухались, були розташовані невеликі піхотні 

окопи, виявилось, що це прикриття нашої артилерії. Щось нас затримало, і ми 

зупинились; я довго спілкувався з солдатами. Кожен з них живе в невеликій ямі. 

Яма зверху прикрита дошками, в середині кожної ями складена з трьох-чотирьох 

цеглин піч.» [320, с. 13].  Зауважимо, що для артилериста (саме ним був Ф. Степун) 

це були цікаві деталі. Артилерія не була розташована так близько до ворога, що 

дозволяло дещо інакше організувати житлові умови військовикам-артилеристам. 

      Чимало відомостей про житло вояків можемо отримати у спогадах прапорщика 

К. Ананьєва, учасника бойових дій на Поліссі. «Оглянув я його бліндаж і подумав: 
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«Ну вже якщо ком[анди]р бат[альйо]ну в такому живе, то де ж ротні 

ком[анди]ри», бліндаж маленький, навкруги стирчить чорна, сира, болотяна 

земля, біля входу багнюка. Представились, поговорили, потім пішли до рот[ни]х 

командирів. Я взяв вістового під руку, т. я. абсолютно нічого не бачив в цій пітьмі. 

Зайшовши в бліндаж ком[анди]ра роти, я представився йому по всій формі і 

зустрівся з прапорщиком Рогачом, — з яким разом їздили на пошуки 102 дивізії. 

Вони мене посадили, дали поїсти, і загалом зустріли вельми гостинно. У них вже 

був бліндаж добрий, товсті деревини, під якими сидимо вже з більш спокійною 

душею, стирчать з усіх боків, помітно, що бліндаж облаштований саперами, і 

дуже вдало. Мені вже прилаштували ліжко на порожній койці. Погомоніли і год. в 

12 вляглися спати; як не жорстко було спати на одному плащі і підклавши під 

голову валізу, але все ж таки я через хв. 15 вже спав.» [299, с. 163]. Автор цікаво 

пише про пошук будівельних матеріалів для облаштування житла — бліндажів. 

Вирубувати ліс на позиціях було заборонено, тому солдати користувались 

наслідками артилерійських обстрілів, після яких залишалось чимало розбитих 

дерев. На прикладі цих спогадів можна зрозуміти наскільки важливий у 

формуванні житлових умов війська був фактор місцевості. Щодо перебування 

військ на Поліссі, то постійно зазначається вплив заболоченості (сирість, вода в 

траншеях та бліндажах тощо). Інколи навіть «будівничим» житла за таких умов 

виступала пора року. Зокрема, взимку стіни окопів замерзали, роблячи їх більш 

придатними для життя, але в той же час ускладнювали процес їхньої розбудови 

(через замерзлу тверду землю виходить з ладу шанцевий інструмент). За такі важкі 

умови у вояцьких листах можна зустріти порівняння Волині з Сибіром: «Стоїмо в 

лісах та лугах, скрізь ліса, вода та піски; стоїмо на позиції, то ні халупи викопати, 

ні пічки зробити... ця Волинська губернія все одно, як сибірська пустеля» [302, с. 

370].  

      Такою ж важкою ситуація з житлом в російської армії була і в Карпатах. Так, О. 

Сенявська наводить спогади В. Вишневського у яких той вказує, що в місцевих 

житлах (будинках мирних мешканців) інколи розташовувалось по 60 вояків. Кому 
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ж місця не вистачало, мусив лишатись на вулиці. Підтвердження цієї інформації 

можна знайти в мемуарах Є. Тумиловича: «Спали прямо на землі і, щоб не 

замерзнути вночі, щільно притискались один до одного.» [299, с. 105]. 

      Зауважимо, що навіть в межах одного фронту були вкрай різні умови, які 

відповідним чином позначались на вояцькому повсякденні. 

      Житлові умови штабних установ могли дещо відрізнятись від звичайних 

траншей чи бліндажів. Якщо штаб не перебував безпосередньо на позиціях, то для 

цього пристосовувались найбільш придатні споруди в близькій відстані до лінії 

фронту. Часто такими ставали маєткові садиби: «Штаб полку облаштований 

комфортабельно в панському маєтку, шикарний будинок, столи, стільці, ліжка, 

дивани тощо.» [299, с. 197]. Про подібне пише й Д. Оськін: «Живу в 

особняку...Зайнятий нами особняк доволі поруйновано. Близькість позиції дозволяє 

австрійськім кулям долітати до нашого дому. Скло вибите у вікнах, які 

розташовані в сторону окопів. З обстановки збереглись лиш обдерті меблі, 

найбільш цінні предмети розграбовані. В одній з великих кімнат — бібліотека, де 

я влаштувався зі своїм похідним ліжком.» [310, с. 246]. 

       Чималу інформацію про штабні помешкання нам дає альбом генерала Келлера. 

З нього ми можемо дізнатись, що для перебування штабу пристосовувались місцеві 

будівлі [238? C. 100]. Враховуючи специфіку тодішньої буковинської архітектури 

невеличких містечок (в даному випадку Клішківці та Кіцмань) це була мурована 

одноповерхова забудова. Такі будинки були притаманні не найбіднішим верствам 

населення, а цілком могли належати представникам місцевої адміністрації, 

духовенства тощо. Присадибна територія та подвір'я самого помешкання в даному 

випадку вдосконалювалися з урахуванням умов війни. Так, біля головного входу 

прибудовувались караульні споруди (будки, «грибки») [238, с. 46, 47]. Враховуючи 

наявність автотранспорту при штабах з'єднань припускаємо, що на подвір'ї 

облаштовувалось також місце і для нього. 

       Досліджуючи питання умов проживання на фронті за спогадами очевидців 

подій знаходимо цікаву деталь. Як вояки на позиціях, так і штабне військове 
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керівництво значну увагу приділяє позиційному житлу супротивника, в даному 

випадку — австро-угорських вояків. Йдеться про огляд захоплених ворожих 

позицій під час наступу російської армії на Південно-Західному фронті у 1916 р. 

Порівняння побаченого з власними умовами проживання є дуже контрастним, і не 

на користь російської армії [113, с. 105-110].  

      Зазначені вище житлові умови формували доволі контраверсійний побутовий 

досвід у військовослужбовців. З одного боку — тісні житлові умови, мала кількість 

приватного простору, спільне проживання солдат і офіцерів робило їх однією 

великою родиною. В той же час це не руйнувало експектацій обидвох рангових 

груп стосовно ставлення один до одного. Найголовніше, що фронтова домівка 

вояка, формувала його побут та повсякденне життя, як на мікро так і на макро рівні. 

Особливо це помітно на санітарно-гігієнічному стані військових російської армії. 

Так, проживання великої кількості солдат в тісних житлових умовах сприяло 

більшому поширенню інфекційних хвороб, і, водночас, ускладнювало боротьбу з 

ними. 

      Загалом, позиційне житло з часом, коли вояк вже тривалий час в ньому незмінно 

перебував ставало для нього будинком, а сам вояк, за висловленням учасника війни 

М. Михайлова, окопним мешканцем [8, арк. 2-3]. 

      Питання умов проживання тісно пов'язане з проблемою санітарно-гігієнічного 

стану війська. 

      І знову ж таки, ще раз доведеться наголосити на самих окопах і траншеях в яких 

перебували вояки. Маються численні красномовні свідчення про відсутність 

нормальних санітарних умов там. Наведемо декілька фрагментів зі спогадів, які 

використали в своїй роботі дослідники Валяєв та Мошкін [228]: «Окопи кишіли 

вошами. Комахи проїдали шкіру буквально наскрізь, так, що на тілі з'являлись 

струпи й короста.». Прапорщик Степун також повідомляє доволі цікавий матеріал 

з конкретно цього приводу: «Нас п’ятеро в задушливій кімнаті курної хати, в якій 

кишить неймовірна кількість клопів, бліх і навіть вошей.» [320, с. 15]. А ось такою 

інформацією володіли тодішні військові лікарі: «нам довелось побачити в окопах, 
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і по тим пораненим, котрих доправляли в лазарети наступне: люди в буквальному 

сенсі були вбрані у «живі сорочки», всюди все було вкрито вошами, тіло вкрито 

корою бруду, нижня білизна мала буро-захисний колір, все це разом узяте віддавало 

таким сильним специфічним запахом, що спершу було складно звикнути до цього; 

а особливо до тієї купи вошей, яка миттєво обліплювала подушки, ковдри, 

простині і навіть халати сестер. З опитування вояків виявилось, що вони не мились 

близько 4-5 місяців.» [228, с. 97]. 

      Як зазаначають дослідники, для виправлення складної ситуації керівництво 

вдалось до значних зусиль. Так об'єднаними силами (державними і громадськими) 

усіх санітарно-епідеміологічних служб була зроблена серія заходів спрямованих на 

запобігання поширенню захворювань. Одним з найбільш ефективних 

профілактичних засобів проти захворювань виявилась вакцинація, яка отримала 

масове поширення лише з 1915 р. Для широкої боротьби з інфекціями 

використовувалася зарубіжна вакцина (в основному протитифозна), винайдена в 

Англії та США, а не вітчизняна, яка вироблялася не в достатній кількості і за 

високою ціною в середньому по 1 руб. 45 коп. проти англійської в 72 коп. (ціна за 

одну дозу протиправцевої сироватки) [228, с. 98]. 

      Ще одним засобом у боротьбі за гігієну військовиків стали хімічні препарати, 

які використовували проти шкіряних паразитів, головним чином платтяних вошей. 

Використовувався також пароформалін, сірчистий газ, допускалась парова обробка 

речей. Хімічній обробці піддавались як старі, так і нові речі. [228, с. 98]. 

       Я. Валяєв та А Мошкін слушно вказують на те, що в окопах користувались і 

традиційними методами дезінфекції. Так одяг могли вимочувати в гасі та бензині, 

і навіть – практикували стару дезинфекційну практику чумаків. Виглядало це 

наступним чином: солдати вдягали дві натільні сорочки, верхню пропитували 

дьогтевим розчином [228, с. 98]. Такими методами користувались, коли за певних 

причин військове командування не здатне було забезпечити організацію, або 

під’їзд вищеперерахованих санітарно-епідеміологічних загонів. 
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       Не оминули науковці й роль лазні. В Російській імперії розрізняли два види 

лазень: «по-білому» і «по-чорному». У російській армії перевага віддавалася 

лазням «по-чорному», так як їх вартість на 30–40 осіб становила 500 рублів 

(вартість могла складати і меншу суму, наприклад 25–30 руб. Але за умови, якщо 

баню не будували, а переобладнали під неї який-небудь будинок або хлів), що було 

головним аргументом для армійського керівництва, яке мало своїм завданням 

економію коштів і турботу про стан здоров'я військовослужбовця. 

       Зазвичай, лазня складалася з двох приміщень: роздягальні і мильні-парні. 

Кожному солдатові видавали шматок мила (з розрахунку 1 фунт мила на 5 осіб). 

Також при лазнях була пральня, щоб вояки не надягали брудну білизну на чисте 

тіло. При вході солдати здавали свої брудні комплекти одягу, а натомість 

отримували нові. Білизна видавалося всім, у кого не було запасного чистого 

комплекту. Певний запас нових, чистих, комплектів одягу містився у кожній лазні. 

Брудний одяг прали спеціально найняті для цієї справи жінки. Як правило, всю 

брудну білизну звозили в центральну пральню, яка була обладнана дезінфекційною 

камерою. За свідченнями полкових лікарів ефективність зазначених заходів 

призвела до зниження на 60% шкірних хвороб [228, C. 98-99]. Таким чином, увага 

до гігієни тіла стала одним з позитивних факторів, який впливав на вояцьке 

здоров’я. 

       З виявлених нами фотографічних джерел, дізнаємось, що траплялись випадки 

просушування солдатської білизни на позиційних дротяних загородженнях (фото 

Г.3 [28]). 

      В окупованих містах армія могла використовувати місцеві лазні. До нашого 

часу дійшов документ, в якому детально розповідається про особливості 

користування військовими лазнею м. Львова [113, с. 265-266]. 

       Офіцери були зобов'язані слідкувати за охайністю при відвідуванні лазні. В 

лазні був економ, від якого можна було отримати мочалку, мило, простиню, 

банщика масажиста, а також мозільного оператора. До того ж при лазні був 

перукар. 
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         Сеанс в лазні тривав годину. При цьому заборонялось вживання будь-яких 

напоїв. Одночасно в лазні могли перебувати до 12 осіб, якщо ж нараховувалось 

більше, то решта мали чекати в черзі.   Лазня працювала з 7-ї до 19-ї години щодня. 

      Завідував гарнізонною банею військовий в ранзі зауряд-прапорщика. До його 

компетенції входило слідкування за порядком та належним функціонуванням не 

лише лазні для офіцерів, а і для нижніх чинів. 

За вищеперераховвані послуги встановлювалась наступна такса: 

 Масажист - 50 коп. 

 Оператор - 40 коп. 

 Простиня - 10 коп. 

 Мило - 10 коп. 

 Мочалка - 20/10 коп. 

 Банщик - 25 коп. 

 Перукар - 10 коп. Як за стрижку  так і за гоління. 

      Для нижніх чинів лазня працювала за тим самим графіком, окрім святкових 

днів. В кожній черзі до лазні допускалось 300 солдат, які мали з'явитись під 

командою зауряд-прапорщиків чи фельдфебелів. Інформація про кількість вояків 

мала бути надана завідуючому лазні. 

      В кожній команді, що приймала лазню призначався один нижній чин для 

слідкування за порядком, як при митті, так і при пранні білизни. Зауважується, що 

мило нижні чини мали приносити з собою. В лазнях не дозволялось 

тютюнопаління. 

      Після закінчення гігієнічних процедур в лазнях серед нижніх чинів 

формувалась команда з 10 вояків для миття лав, полиць та ємностей для прання 

білизни, які були використані. Відповідний інвентар для цього знаходився в лазні. 

      Для нижніх чинів всього гарнізону була встановлена черга для користування 

лазнею, відповідно до належності вояків до певних підрозділів (запасних 

батальйонів та етапних частин, дружин ополчення тощо). 
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      Також варто зазначити, що з часом і командування потрохи почало перейматись 

про санітарний стан не лише вояків, а і місцевості на якій вони перебувають, з 

мешканцями якої мають контакти. 

      Серед комплексу заходів, які були спрямовані на поліпшення санітарно-

гігієнічної ситуації у війську було створення у прифронтових умовах 

обсерваційних та збірних (ізоляційних) пунктів для інфекційно хворих. 

       Самі ізоляційно-пропускні пункти складалися: 1) з приміщень для лікарського, 

фельдшерського і обслуговуючого персоналу, а також кухні; 2) спеціального 

епідемічного госпіталю для прийому заразних хворих і підозрілих на 

захворювання, а де таких не було, з заразною хворих на 15-20 ліжок для трьох 

інфекцій; 3) ізоляційного приміщення для здорових людей (з підозрою на можливе 

зараження); 4) дезінфекційної камери з пральнею і лазнею (через брак лазні – 

ванною чи душем (що очевидно було справжньою екзотикою для вояків із сільської 

місцевості); і 5) покійницької. Як ми можемо бачити, це був свого роду комплекс, 

в якому здійснювалась виявлення, сортування та лікування інфекційно хворих. Це 

об'єктивно сприятливо впливало на боротьбу з поширенням інфекцій. Такі пункти 

влаштовувалися на залізничних станціях, на шляхах проходження ешелонів з 

евакуйованими пораненими і полоненими, тим самим виграючи в оперативності 

застосування своєї діяльності [228, с. 99]. 

       Одним з найдієвіших заходів щодо запобігання шлунково-кишкових 

захворювань виявилася серія наказів армійського командування Південно-

Західного фронту (тобто, безпосередньо, на українських землях), спрямована на 

формування культури гігієни у військовослужбовців і проведення профілактичних 

занять, пов'язаних із знезараженням питних джерел. У них командування закликало 

солдатів і офіцерів охороняти питні джерела, воякам мати кип'ячену воду у флягах, 

не лягати на сиру землю животом і перед їжею, по можливості, мити руки, а також 

займатися облаштуванням в окопах нових туалетів. Заборонялася також продаж на 

залізничних станціях сирих фруктів (крім лимонів), овочів, квасу. Для 

знезараження продуктів харчування проводилася роздача кип'ятильників, 
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червоного вина, журавлинного і чорничного екстракту, дезінфекційних засобів 

[228, с. 99]. 

       З вищевказаної інформації можна зробити доволі цікаві висновки, які можливо 

нам, особам, які проживають в ХХІ ст. покажуться дивними. Не можна 

заперечувати факт, що російське військове командування намагалось всіляким 

чином поліпшити умови перебування солдатів на фронті. Між іншим, це 

відбувалось не без допомоги тодішніх допоміжних військових та, як би ми сказали 

зараз, волонтерських організацій. В той же час зважаючи на загальний стан 

прифронтової смуги, всіх аспектів тодішнього стану прифронтових земель, можна 

зробити висновки, що пропоновані заходи не виявились надто дієвими. На користь 

цієї думки вказує використання вояками традиційних методів підтримання гігієни. 

       Під знаком запитання залишається і рівень гігієнічної свідомості тогочасного 

простого населення Російської імперії. Адже ми бачимо, що в більшості випадків 

причина інфекційних та інших захворювань вояків була у відсутності в них 

банальної гігієнічної культури. Кричущим видається той факт, що для виправлення 

ситуації було наказано просто мити руки перед вживанням їжі. 

       Наступне важливе питання це харчування російських вояків на фронті. Розгляд 

даної проблеми буде комплексним, адже вона має декілька площин, власне саме 

харчове забезпечення вояків та його реалії у військовий час. Також виокремимо 

проблему алкоголь vs військо. 

       Харчування солдатів російської імператорської армії визначалося наказом 

військового міністра № 346 від 22 березня 1899 р. із внесеними до нього змінами. 

Наприклад в 1908 році винна порція (3 чарки на тиждень) була замінена чайними 

грошима [231]. 

      За цим наказом раціон харчування солдата і унтер-офіцера складався з трьох 

частин:    

1) Провіант;   

 2) Приварювальні гроші;  

 3) Чайні гроші. 
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     Провіант видавався в натуральному вигляді, тобто безпосередньо продуктами. 

Приварювальні гроші і чайні гроші видавалися на придбання суворо обумовлених 

продуктів в певній кількості, виходячи з ринкових цін тієї місцевості, де 

розташовувалася військова частина. 

     Основною організаційною одиницею в процесі харчування солдатів і унтер-

офіцерів була рота. Гроші приварювальні і чайні видавалися з полку командиру 

роти. Безпосередньо, придбанням продуктів, їх розподілом займався так званий 

«артільник», приготуванням їжі займався кашовар, обидва призначувані 

командиром роти за пропозицією особового складу. Контроль діяльності 

артільника і кашовара здійснювали фельдфебель і один з молодших офіцерів роти. 

Всю відповідальність за харчування солдат ніс командир роти. 

     У полку контроль за продовольчим постачанням, постачання полку провіантом 

здійснював завідувач господарством полку (підполковник). В кавалерії він 

іменувався помічником командира полку по господарській частині [231]. 

     Годували солдат тричі на день. Коли вони перебували на передовій їх раціон 

виглядав наступним чином: в дев'ять годин ранку – сніданок, який складався з 

хліба, чаю та цукру. Кожний вояк отримував — 2,5 фунти хліба щоденно, який 

доволі часто міг бути пригорілим ззовні і не пропеченим в середині. Об 

одинадцятій годині доставляли обід, як правило, він складався з гарячих щів з 

невеличкими шматками м'яса (а воно могло не рідко бути вже зіпсованим), в якості 

другої страви була каша. Денною порцією цукру вважалась доля, що дорівнювала 

трьом шістнадцятим фунту. Вечеря починалась о шостій вечора. Часто вона 

складалась лише з однієї страви. Це могли бути щі, або каша з оселедцем. В зв'язку 

з тим, що денна порція хліба видавалась один раз на день – перед сніданком, а 

останній прийом їжі в день був о шостій годині вечора, то вона могла з'їдатись 

відразу, якщо вояки були дуже голодні. 

      Бували і випадки, що їжу можна було придбати в спеціальних солдатських 

крамницях (нагадаємо, що такі ж самі існували в австро-угорській армії). Білий хліб 

з родзинками коштував три копійки за фунт, денний солдатський пайок 19 копійок 
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(700 рублів за рік) [230]. Офіцери могли також закуповувати продукти у 

солдатських крамницях за солдатськими цінами. 

     Для забезпечення процесу приготування харчів в полі, в російській армії, як і в 

австро-угорській були польові похідні кухні. З'явились вони з ініціативи 

Військового міністерства у 1898 р., а в бойових умовах їх було апробовано під час 

походу до Китаю у 1901 р. 30 січня 1901 р. Височайшим наказом польові кухні 

офіційно вводились у військах. Російська польова кухня мала два різновиди: 

піхотно-артилерійська – на чотирьох колесах і кавалерійська на двох [238, с. 287].   

      Ясна справа, що питання харчового забезпечення залежало від становища на 

фронті. Під час інтенсивних бойових дій харчове постачання перебивалось. Також 

проблеми з забезпеченням харчами виникали при нестабільній ситуації в тилу 

військ, де зазвичай ці продукти виготовлялись, або продукувались складові для їх 

приготування. 

     Як приклад важких фронтових умов можемо навести уривок з спогадів Є. 

Тумиловича про перебування військ в Карпатах: «Протягом майже двох тижнів 

ні було ні шматка хліба, ні краплини солі. Єдиним порятунком для солдат були 

покинуті в горах отари овець, які сягали кількістю до кількох тисяч. Намагались 

їсти м'ясо сирим, але цей метод харчування без солі та хліба викликав страшну 

відразу. Потім в кінці кінців додумались заносити овечі туші в густу лісову чащу і 

там обсмажували їх на вертелі до пригорання зовнішнього слою, що в деякій мірі 

пом'якшувало відсутність солі.» [299, с. 105]. 

     Загалом, коротко підсумовуючи харчове питання, можемо зробити висновки про 

основні джерела надходження харчів: 

1. Державні. Те, що солдатові належало від війська; 

2. Домашні, або отримані від тилових організацій, що допомагали фронту. 

Отримати такі можна було, як поштою з дому, так і особисто від представників 

зазначених організацій. В основному йдеться про продукти, яких не було у вжитку 

в стандартному солдатському раціоні (солодощі, різні делікатеси тощо); 
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3. Шляхом купівлі у місцевого населення, або його пограбування 

(мародерство). 

4. Виокремимо серед цього переліку алкоголь. Його можна було отримати в 

тому числі і від супротивника під час небойових контактів з ним. 

     На початку ХХ ст. значного розвитку в Російській імперії набула культура 

вживання алкогольних напоїв. Власне під час війни це явище загострилось дуже 

сильно, як і будь-які інші. Боротьба за тверезість в мирний і у військовий час дещо 

відрізняються. Якщо в ситуації, коли немає війни, з пияцтвом можна боротись не 

так радикально, ця боротьба йде більш продумано, то от у військовий час навпаки. 

Поспіхом, екстреним порядком приймаються рішення з одного боку в край 

радикальні (що загалом і добре, адже на війні не можна сповільнювати прийняття 

важливих рішень), але з іншого в край необдумані. 

    Микола ІІ вирішив боротись з вживання алкоголю шляхом запровадження 

сухого закону. Цим він поклав початок антиалкогольній кампанії в Російській  

імперії під час Великої війни.        

    18 липня 1914 р. царський уряд ввів заборону на продаж алкоголю на час 

мобілізації, який наприкінці серпня був продовжений до закінчення війни. Втім, 

заборона не поширювалася на продаж церковного вина в храмах і всіх видів 

спиртних напоїв у ресторанах першого розряду і буфетах при зборах і клубах, тобто 

– питних закладах для заможних людей. Виробництво спиртного було згорнуто, 

але виноторговці зберігали право торгівлі винами довоєнного виробництва. Сухий 

закон торкнувся в основному незаможних верств суспільства. У селах же зросло 

самогоноваріння [311, с. 33].      Таким чином помітно, що цей закон залишав 

очевидні «стежини» для поціновувачів процесу надмірного вживання алкоголю. 

     Що стосується армії, то ще в 1908 році була скасована «винна порція»: видача 

горілки нижнім чинам була заборонена, і вона була вилучена з продажу в 

солдатських буфетах і крамницях. Але, в той же час: «Керівникам всіх рангів булло 

заборонено на власний розсуд давати горілку нижнім чинам частини у військовий 
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час; видача її допускалась лише окремим нижнім чинам в якості ліків. Винну порцію 

дозволялось , однак, замінити легким виноградним вином, пивом, або покращеним 

харчуванням за бажанням, в залежності від пори року, умов квартирування 

тощо.» [311, с. 33-34]. 

     Чому проблема вживання алкоголю в армії так проявилась під час війни? Скоріш 

за все через те, що за допомогою алкоголю вояки прагнули зняти стрес, наблизити 

себе таким чином ближче до рідних домівок, створити в певні моменти святкову 

атмосферу, як до війни. І що цікаво, певні антиалкогольні обмеження потім 

приводили до непередбачуваних наслідків одним з яких стане не така помітно 

загрозлива на початку ХХ століття наркоманія. 

     Цікаві відомості, які стосуються вживання алкоголю на фронті можемо віднайти 

в щоденниках прапорщика Бакуліна: «9 листопада 1914 року. Вояки обшукали 

німецькі ранці, хліба не було, було сало фунтів 5, в деяких консерви, якась мазь в 

слоїках, яку солдати пробували на язик, спочатку мазнувши пальцем по мазі, а 

потім палець на язик, виявилась неїстівна, а противна, як мені казали дехто з 

солдат. У флягах була горілка, яку «землячки» теж спробували і також не 

схвалили «заміцна, та дуже солодка, так, що противно.  

      25 березня 1916 року. Карткова гра та пияцтво у військах процвітають...Ігри, 

ясна справа, азартні. П'ють коньяк, так як з різними хитрощами його дістати 

важко, дістають за рецептами військових лікарів, за високою ціною в продавців. 

Також тепер великого вжитку набув спирт, який легше дістати за коньяк. Іноді 

доводиться доставляти казенну горілку і зараз, хто її п'є, заявляє, що вона слабка 

і до неї також доводиться додавати спирт, щоб ставала міцнішою.» [311, с. 34]. 

      Далі описані події після взяття Луцька під час Брусиловського прориву:  

       «14 червня 1916 року. Один з наших полків 50-ї дивізії відбив 20 бочок рому. 

Загалом, в Луцьку було полишено чимало вина, але коли з'явився інтендант, то все 

було конфісковано, і він вже продавав усім бажаючим офіцерам коньяк та ром по 

5 рублів за пляшку, і так як попит був великий збільшив ціну до 10 рублів, а нині 
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зовсім не продає. Виторгувані за вино гроші начебто пішли в державний дохід. 

Навряд все, а так, крихти потраплять до доходу.  

      23 листопада 1916 року. В Луцьку одеколон можна придбати з дозволу 

коменданта. Корпусний лікар, великий фахівець з спирту, обурений тим, що тепер 

спирт надходить до лазарету з домішкою ефіру. «Чорт знає що,- вигукує лікар, - 

самі випивають, і щоб загасити збиток, доливають ефірами - навіть пити 

неможна.» [311, с. 34-35] – слова корпусного лікаря є промовистими і вражають. 

      Не менш вражаючою, при дослідженні алкогольної проблеми в російському 

війську, постає й епістолярна спадщина. Не рідко автори листів без завуалювань 

вказують, що перебувають в стані сп'яніння, просять надіслати ще горілки, та те, 

що з даною речовиною проблем на фронті немає. 

      Між іншим можна відмітити, на нашу думку, такий цікавий етнографічний 

факт. Як відомо, в республіках колишнього СРСР існував попит на спиртомісткі 

речовини. Мова йде про технічні спирти та продукти парфумерного виробництва.  

Дивлячись на численні спогади з Першої світової війни можна припустити, що 

початок цьому явищу був покладений як раз в 1914 р. Відповідно вживання 

денатурату чи одеколону в якості алкогольних напоїв не є суто радянською 

практикою, а поширеною ще до часів встановлення влади Рад. 

       Також хотілось би підкреслити, проблема вживання спиртних напоїв в царській 

Росії була дуже великою. Найкраще це ілюструють економічні відомості про 

державний бюджет Російської імперії, прибуткова частина якого називалась 

«п'яною» (прибутки з продажу алкогольних виробів). «П'яні»  прибутки як раз 

йшли на утримання багаточисельної  російської імператорської армії. 

      Обсяги пияцтва іноді сягали дуже великих розмірів: «26 березня 1917 року. 

Сьогодні ще розбили льох з вином, вино випустили на землю і тут зачерпували 

прямо з брудом. Мій взвод весь перепився. Одним словом, всі солдати пиячать та 

дебоширять. Розшукують у мешканців вино й прямо увозять, а мешканці, в яких 

забирають вино, вказують на інших, в кого ще вино є - так безперервно все 

триває...» [311, с. 35]. 
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      Про ситуацію з вживанням алкоголю під час відступу у вересні 1915 р. (який 

проходив через поліські землі) нам розповідає пан Войтоловський: «Варинки, 

Васюки, Гарасюки... В повітрі пахне сивушним маслом та спиртом. Навколо 

винокурні. Мільйонами відер горілку зливають в ставки та канави. Вояки 

вичерпують з канав цю брудну жижу та відфільтровують її на масках протигазів. 

Або прилинувши до брудної калюжі, п'ють до озвіріння, до смерті. Земля вся 

просякнута спиртом. В багатьох місцях достатньо зробити канавку, копнути 

каблуком в піску, щоб вона наповнилася спиртом. П'яні полки та дивізії 

перетворюються в банди мародерів і на власному шляху чинять грабунки та 

погроми. Особливо буйствують козаки. Не шкодуючи ні статі, ні віку, вони 

оббирають до нитки всі села і перетворюють на руїни єврейські містечка. П'яний 

розгул набуває диких розмірів.  Пиячать всі. Від вояка до штабного генерала. 

Офіцерам спирт відпускають цілими відрами. Кожна частина придумує можливі 

приводу для влаштування офіційних пиятик. В одному місці батарея 49-ї бригади 

згадала про своє батарейне свято і зупинилась в лісі, в стороні від дороги. На 

високих соснах сяк-так облаштували спостережні пункти. Розташувались 

пікніком на травичці. Мобілізували всіх кухарів. Витягли спирт. Раптом обстріл. 

Хтось з офіцерів заліз під зарядний ящик. Снарядом ящик підпалило. Всі 

розгубились. Фейрверкер на ім'я Новак, ризикуючи власною головою, відкотив ящик 

та витягнув офіцера. Батарея поспіхом пересунулась на інше місце. Коли послали 

за спиртом, спирту не виявилось.  

   П'яні вояки зовсім вийшли з підпорядкування. Найсолідніші з наших артилеристів 

ходять похитуючись. Чепурний Блінов трапився мені на днях на очі в жахливому 

вигляді: весь брудний з великим синяком під оком. 

- І вам не соромно, Блінов? - зауважив я йому.  

- Винен! - відповів він заплітаючимся язиком. - Горілка рот в'яже, а душу втішає...» 

[311, с. 36]. 

      Прапорщик Оськін згадує про знищення запасів алкоголю в захоплених містах 

Австро-Угорщини (західної України): «Радивилів швидко руйнується. Майже 
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щодня, то в одному, то в іншому кінці міста трапляються пожежі від 

необережного поводження наших вояків з печами, в яких вони готують їжу, не 

задовольняючись обідами з похідної кухні. В підвалах вояки знаходять горілку й 

вина. Поки про це невідомо офіцерам, солдати напиваються самі, але по мірі 

виявлення вино й горілка забираються в офіцерське зібрання». Чинником цього 

процесу автор визначає наступне: «Наш полк до сьомої години ранку увійшов до 

міста. Втрати колосальні. Єдиною винагородою вцілілим була маса захоплених в 

Бродах наливок, настоянок та лікерів. Три-чотири дні перебування в резерві всі 

офіцери полку були п'яні. Пили, поки не знищили весь запас.» [311, с. 36].  

      Олена Сенявська в своїй статті вказує також на те, що австро-угорське 

командування користувалось такою пристрастю російських солдат до алкоголю і 

використовувало це на власну користь (спеціально залишаючи запаси спиртного в 

населених пунктах які захоплювала російська імператорська армія) [311, с. 36]. 

     Про рівень проблеми можуть свідчити і методи з її боротьбою. У спогадах П. 

Скоропадського згадуються цікаві історії пов'язані із знищенням запасів спирту. 

Хоч це вже і кінцевий етап війни для російської армії (вже її існування поза 

імперією) 1917 р., що дещо виходить за хронологічні рамки нашого дослідження, 

ми все ж вважаємо доречним навести фрагменти з цих спогадів. 

      «Бажаючи вночі провести випуск [спирту] так, щоб не помітили його селяни 

команда інженерного полку почала пророблювати отвори в чанах, виставлені були 

вартові вздовж канви, почався протік спирту. Я спостерігав за чатовими. 

Стоять струнко, ніхто не ворухнеться. Думаю, гарно. Подякував їм. Через деякий 

час приходжу, стоять, але якось дивно прикипіли очима в бік протікаючого 

спирту. Нічого, думаю, стоять - дисципліна є. Через деякий час приходжу і бачу: 

один з чатових стоїть, як загіпнотизований, дивлячись на спирт, раптом, не далі 

десяти кроків від мене, з криком "була - не була" підбігає до канави і прямо так і 

кидається в неї, починаючи жадібно пити. Це був сигнал. Вся варта послідувала 

за його прикладом. Їх відтягли та віддали до суду.» [167, с. 57]. Майбутній очільник 

Української Держави пише, що він переконаний в тому, що загалом це були хороші 
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люди, але спокуса робила своє: «Один з них потім казав мені: «Сам знаю, що не 

добре, але сил немає,дивлячись, як пропадає таке золото!. [167, с. 57]. 

      Підсумовуючи, можна сказати, що проблема алкоголізму в російські армії 

витекла з потреби розрядки й абстрагування від фронтової дійсності (в поєднанням 

з потребою в статевих стосунках та про це нижче), до якої додалась звична тяга до 

спиртного у мирний час. Розвинувшись же на фронті це явище переросло вже в 

один з чинників морального розкладання дієвої армії.  

 

3.4. Особливості повсякденного життя солдатів та офіцерів російської армії. 

 

       В Російській імперії також, як і в Австро-Угорщині крім загальнодержавних 

свят (дні народження монарших осіб) існували й суто військові. Кожен полк 

російської імператорської армії мав своє полкове свято. Та на відміну від держави 

Габсбургів в імператорській Росі полкові свята були не на честь визначних подій в 

історії частини, або пов'язаних з біографією шефа. Полкове свято призначалось в 

певний день, який був православним релігійним святом. На нашу думку, в цьому 

немає нічого дивного. Навпаки, такий порядок є доволі показовим для hосійської 

армії. Адже саме релігія була головним рушієм державницької ідеології та 

виступала ідентифікатором свій/чужий.  

      Пропонуємо розглянути дане питання на прикладі окремо взятої частини – 131-

го піхотного Тираспольського полку. Так, святом полку було 6 серпня, день 

Преображення Господнього [297, с. 363]. Крім загального свята полку, батальйони, 

які входили до його складу також мали святкові дні. Зокрема в 131-му полку (дати 

подано за старим стилем) [297, с. 363]: 

 І-й батальйон - Обретіння чесної глави Іоанна Предтечі; 

 ІІ-й батальйон - Обретіння чесної голови Іоанна Предтечі; 

 Запасний батальйон - 24 лютого; 

Крім батальйонних свят були також і ротні [297, с. 363]: 
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 1-а рота - 27 листопада, знамення Богородиці; 

 2-а рота - 28 липня, смоленської ікони Божої Матері; 

 3-тя рота - казанської ікони Божої Матері; 

 4-та рота - 6 грудня, св. Миколая Мирлекійського Чудотворця; 

 5-та рота - 1 жовтня, Покрова Пресвятої Богородиці; 

 6-та рота - 29 червня, св. апостолів Петра і Павла; 

 7-а рота - 8 листопада, собор архістратига Михаїла; 

 8-а рота - 23 листопада, св. Благовірного князя Олександра Невського; 

 9-та рота - 6 грудня, св. Миколая Мирлекійського Чудотворця; 

 10-та рота - 23 квітня, св. Великомученика Георгія Переможця; 

 11-та рота - 23 квітня, св. Великомученика Георгія Переможця; 

 12-та рота - 24 червня, Різдво предтечі та хрестителя Господнього Іоанна; 

 13-та рота - 20 липня, св. пророка Іллі; 

 14-та рота - 9 травня, перенесення мощів святого Миколи Чудотворця; 

 15 рота - 6 грудня, св. Миколая Мирлекійського Чудотворця; 

 16 рота - 9 травня, перенесення мощів святого Миколи Чудотворця; 

 нестройова рота та команда полкових музикантів - 1 жовтня, Покрова 

Пресвятої Богородиці; 

      Як бачимо, частини російської імператорської армії мали насичене святково-

релігійне життя. 

       На наш погляд цікавим видається те, що традиція полкових свят з російської 

імператорської армії перейшла у армію Української Народної Республіки. Так, 

нами в фонді Івана Стешшенка (ІР НБУІВ) були знайдені картки-запрошення на 

полкові свята Богданівського та Дорошенківського полків (фото В. 4. 1. Та В. 4.2. 

[10, 11]). Документи датовані 1917 р. На нашу думку, це доволі актуальне питання 

і воно ще потребує ретельного подальшого дослідження. 

      Вважаємо за доцільне, для уникнення хибних припущень відносно назв і 

дислокації полків, дещо прояснити цю проблему. Географічна назва полку не 
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зумовлювала його розташування в місті на честь якого, власне, він був названий. 

Так, розглянутий нами 131-й піхотний Тираспольський полк дислокувався перед 

Першою світовою війною у м. Києві [196]. Щоправда варто зауважити, що в 

частинах, які вели свою історію з ХVIII ст. географічна прив'язка в назві дійсно 

мала значення. Вона могла свідчити про першопочаткове місце комплектування 

частини, як з полками Лейб-гвардії Преображенським та Семенівським. Також 

могла означати попередника частини у вигляді іншого військового підрозділу, 

адміністративної одиниці. Це, зокрема, стосується кавалерійських полків, 

спадкоємців козацьких полків Гетьманщини та Слобідської України [196, с. 15-30]. 

     Повертаємось до полкового свята. Цілком логічно, що одним з його елементів 

мала бути релігійна відправа – молебень. Для таких заходів передбачались полкові 

церкви. До Великої війни полковий храм міг бути стандартною церковною 

архітектурною спорудою (деякі з таких збереглись в Україні). Для польових же 

умов передбачалась похідна церква. Вона являла собою похідний намет з складним 

іконостасом, престолом, антимінсом та іконою із зображенням святих покровителя 

чи покровительниці полку [238, с. 314]. 

      Але військові умови могли вносити корективи у вигляд похідного храму, як 

спрощуючи його, так і вдосконалюючи. Мемуари учасників подій та 

фотодокументи дозволяють дещо ширше розглянути це питання. 

       Щоденник К. В. Ананьєва містить цікаву згадку про церкву на позиціях: 

«Вчора і сьогодні наша 7-а рота говіла, а я тим[часово] командую цією ротою.    Я 

теж сповідався й причащався, все проходило в саморобній церкві з тинів. 

Зроблений вівтаря, декілька ікон, продаються свічки. Та все не те, що вдома, немає 

тої урочистості служби.» [299, с. 214].  

       В особистому фотоальбомі генерала Келлера є фото, яке атрибутовано, як 

похідна церква в окопах 10-го драгунського Новгородського полку (1914-1916 рр.) 

[238, с. 223]. З того, що можна побачити на фото, а це, судячи з усього край траншеї 

де зроблена ніша в якій розкладені ікони та релігійний плакат. Все це прикрашено 

рослинами, зокрема чітко можна розрізнити соняхи. З побаченого можемо сказати, 
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що це радше не церква, а польовий вівтар. Хоча, знову ж таки, можливо фото 

охопило не все і релігійного начиння та атрибутики конкретно на цій позиції було 

більше, що давало підстави назвати зображене на фото церквою. 

      У фотографічних документах праці «Велика війна 1914-1918 рр. та Україна» 

[113, с. 703-743] є декілька цікавих фото, які стосуються похідної полкової церкви. 

Не дивлячись на те, що фото зроблені на Західному фронті, все одно вважаємо за 

доцільне їх розглянути, адже подібні феномени військової архітектури могли 

траплятись і на Південно-Західному фронті. 

      В книзі вміщено два фото. На першому зовнішній вигляд храму. Він являє 

собою навіс з ялинових, або соснових  гілок який є дахом храму, що спирається на 

каркас. Такі ж гілки розкладені і навколо храму. Увінчує церкву дерев'яна маківка 

х хрестом [113, с. 714]. Друге фото є вже більш цікавим, адже зображає інтер'єр. На 

ньому ми бачимо церковну наву, з піщаною підлогою, і припускаємо, що вона є під 

навісом і не має бічних стін. В той же час наявний дерев'яний дах. Вівтарна частина 

є вже більш капітальною, судячи з фото, частиною дерев'яної будівлі. Є царські та 

дияконські врата, ікони з оздоблення яких слугують іконостасом. За вівтарем 

помітний престол. В інтер'єрі церкви також відзначимо підсвічники та хоругви 

[113, с. 714]. 

       Важливо зазначити, що побудові такого храму мало сприяти довгий час 

перебування підрозділу в одному і тому ж місці (реалії позиційної війни, якщо 

казати загалом). Інакше не було б потреби облаштовувати полковий похідний храм 

так стаціонарно. 

       Крім вже описаних вище варіантів, відзначимо, що для релігійних відправ 

могли використовуватись і храми населеного пункту в якому, або поблизу з яким 

перебувала частина.  

       В православній традиції одним з найшанованіших свят є Великдень. 

Спробуємо в даній роботі реконструювати фронтовий Великдень за матеріалами 

учасників Першої світової війни. 
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      Звернемось на початку до «Листів» Ф. Степуна. В них можна знайти доволі 

розлогий опис святкування Великодня: 

      «Як добре, що все прийшло так вчасно, як вдвічі добре, що під Світле 

Воскресіння доля роз'єднала мене й гармати. 

       Я ретельно миюсь, голюсь та повільно вдягаюсь. Дивлюсь в дзеркало. Ти б мене 

не впізнала: від моєї голеної бабської обрюзглості не лишилось і сліду. Обличчя 

схудло, засмагло й стало набагато мужнішим. Волосся "по-російськи", невеликі 

вуса і борода роблять мене остаточно схожим на мене в ролі Петра Ілліча 

(пам'ятаєш мій перший виступ, Степана Павловича та Черногубову?) 

      Мій туалет завершують фіалки, які живо нагадують мені твої одноманітно-

витончені капелюшки і весь твій чарівний образ: на шовковій хустині надіслані 

тобою парфуми, що викликають в пам'яті з дитинства знайомий мені запах 

верхнього правого ящика твого комоду, в якому у зразковому порядку зберігаються 

фішю, рукавички, мережива й твої напівчоловічі крохмальні комірці від Лулу та 

Бріке» [320, с. 57].  

      Тут зауважимо, що при бажанні й можливостях з тилу можна було отримати 

деякі речі. В даному випадку описуються подарунки та гігієнічні засоби. Цікаво, 

що посилки передавались не лише поштою, а й товаришами по зброї, коли ті їхали 

у відрядження чи відпустку. Саме такий випадок тут описує Ф. Степун: 

      «О дев'ятій ми сіли за легкий обід, новий командир, Вільзар, я та двоє гостей. 

Пообідавши, ми остаточно прибрали кімнату, накрили пасхальний стіл: куліч та 

паска, надіслані з Москви, паска, "споруджена" нашим хазяйновитим командиром, 

львівський окорок шинки, у виготовленій Гільовим паперовій горжетці, яйця, дуже 

вдало пофарбовані цибулею, червоними канцелярськими чорнилами та ліловою 

мастикою для казенних печаток, дві пляшки вина (Вільзар отримав червоне, а я 

твоє «Опорто») й безодня всіляких солодощів.» [320, с. 57].  У цьому уривку доволі 

вичерпний образ святкового столу (і доволі не поганого, як для військових умов). 

Звертаємо увагу, що наявні обрядові страви, а також автор описав, яким чином 

виготовлялись фронтові крашанки. 
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      «Об одинадцятій ми поїхали в Свидник, невеличке, остаточно зруйноване і 

нами, і австрійцями містечко (в ньому штаб дивізії та керівництво бригади), в 

якому була призначена служба. Командир, Вільзар та один з наших гостей поїхали 

в екіпажах, а я з новим дивізійним ад'ютантом Михайлом Лаврентійовичем — 

верхи.» [320, с. 57]. Служба Божа довершує образ свята. Як бачимо, на фронті 

Великдень також відзначався повноцінно. Принаймні, конкретно описаний 

автором. Зауважимо також об'єктивність Ф. Степуна в зазначенні того, що 

руйнувань містечку завдала, як ворожа, так і своя сторона. 

      Цікаві свідчення про відзначання Великодня знаходимо і в солдатських листах. 

Андрій Іщук пише у 1916 році :» На перший день Пасхи коли ми вже розговілись 

відпочили трохи у нас все тихо жодного пострілу стали ми з своїх окопів махати 

шапками до свого ворога і він теж почав махати і стали звати один одного до 

себе в гості і так що ми зійшлись по маленьку з австрійцями на середину між 

дротяними загородженнями без будь якої зброї і почали христосуватись а деякі 

австрійці були православні то цілувались з нами а деякі з жалю заплакали та 

пригощали один одного разом танцювали як справжні товариші а потім 

розійшлись і має бути наша історія описана в газетах.» [302, с. 405]. Автор листа 

свідчить про цікаву практику зустрічі із супротивником. На ній ретельніше ми 

зупинимось далі. Нині ж розглянемо ще низку подібних випадків. 

      «Херсонські купці дали нам подарунки а вдень прийшли до нас австрійські вояки 

Христосувались з нами принесли рому спирту а після ми до них ходили занесли їм 

паски сала, а то в них чорний хліб, а ввечері прийшов до нас їхній офіцер приніс 

пляшку рому та не хотів повертатись назад. Наші полонені втекли від німців, 

йшли 21 день, вийшли на ділянку, під час пасхи австрійці пропустили наших, хоча 

була стрільба.» [302, с. 405]. В наведеному листі Ігнатія Ошевюка до Сави Ящука 

знаходимо цікаву інформацію стосовно допомоги війську з тилу. Такі факти, а 

зокрема роздавання подарунків воїнам на позиціях на честь релігійного свята, 

мають і документальні підтвердження. Наведемо одне з них, щоправда воно 

стосується Різдва, а не Великодня.    
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      У звіт службовців Київського округу шляхів сполучення йдеться про поїздку в 

діючу армію для роздавання різдвяних подарунків [113, с. 500-501]. В ньому 

розповідається про організацію доставки подарунків до солдатів із задіянням 

залізниці та автомобільного транспорту. Видача подарунків проводилась не 

безпосередньо в окопах, а в прифронтових населених пунктах, щоб не привертати 

уваги ворога до позицій та не наразити на небезпеку цивільних делегатів [113, с. 

500-501].  

       В решті подібних документів можна знайти перелік речей, які відправлялись в 

якості допомоги на фронт. Зокрема: сорочки, кальсони, онучі, носові хустинки, 

цукор, мило, поштовий папір, конверти, тютюн та махорка.  

       Зауважимо, що допомога для війська, своєрідне волонтерство, ініціювалося з 

багатьох рівнів. Так жертвувати подарунки могли, як громади [113, с. 484], 

організовані в церковні приходи [113, с. 484], так і приватні особи [113, с. 487]. 

Крім цього державні установи та організації. 

       Серед подарунків можемо зустріти і специфічні речі. По-перше, що крім власне 

готового одягу до війська передавали комплектуючі та інструменти для його 

виготовлення:  шкіру, підошви, підбори, набійки, задники, колодки та устілки для 

взуття, нитки для ремонту одягу [113, с. 487]. 

       В подарунки йшли також високотехнологічні на той час речі, такі, як: 

електричні ліхтарики, перукарські машинки, годинники для унтер-офіцерського 

складу [113, с. 488]. В той же час, усвідомлюючи важкість умов перебування вояків 

на фронті, по що йшлося в попередньому підрозділі, разом, скажімо, з сірниками 

до війська передавали й огниво. При цьому підкреслюючи, що «так як іноді по 

вологості сірники не відповідають своєму призначенню» [113, с. 489 ].  

       Продовжимо далі розгляд персонального досвіду фронтового Великодня у 

вояків. Самуїл Бабейков в листі до Агафії Бабейкової згадує: «На першийдень 

Австрійці прийшли до нас принесли горілки а наші пішли до них взяли хліба ковбаси 

та сала і так ми пасху справляли грали на гармошці балалайці і наші понапивались 
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горілки а ночували в їх окопах.» [302, с. 405]. Особливої уваги варті відомості про 

перебування на ворожих позиціях (!). 

       Зустрічаються листи, де вже в 1916 році дискутується на тему закінчення війни. 

«На велик день наші солдати виходили до австрійців в окопи христосуватись і вони 

їх не зачіпали а напоїли чаєм та піднесли горілки по чарці і говорили по хорошому 

коли мир буде наші говорять їм ми будемо воювати ще два роки а на своєму 

поставимо, але вони кажуть о ні пане, ми більше місяця не будемо хай німець як 

хоче» [302, с. 406].  Крім основної інформації з цього листа також дізнаємось про 

ставлення австро-угорського війська до свого союзника. 

       Трапляються листи де прямо вживається категорія «перемир'я». «Перші три 

дні солдати наші та австрійські всупереч наказу влаштували перемир'я тобто не 

випустили жодного снаряду жодного пострілу, ходили один до одного в окопи. 

Наші пригощали їх хлібом а ті наших земляків ромом дружба була повна, як 

кажуть ходили й офіцери, навіть знімались групами. Чи не диво...австрійці 

жаліються, що немає в них хліба, видають тільки 1 1/4  фунта на три дні. 

Обіцяють прямо здаватись масами. Та чи це правда. Твій Федюшка» [302, с. 407]. 

Невідомий Федір пишучи до Марії Карцевої відзначає цікавий факт, що «походом» 

у ворожі окопи не гребував і офіцерський склад. 

       Подібні розмови про мир знаходимо в листі Д. Давиденка до Н. Давиденко: 

«...На перший день Пасхи ми влаштували перемир'я. Наші викинули білий прапор 

та пішли до австрійців, вони побачили  нас і теж з білим прапором рушили до нас 

і ось посеред чистого поля зійшлись похристосувались, привітались. Привітали 

один одного зі святом і стали разом гуляти, тут ще й наші прийшли з гармошкою 

і почали гуляти. Вони пригощали нас папіросами, давали нам горілки, почали 

танцювати і я навіть сам гарцював. Ну а потім сіли на лузі і стали розмовляти і 

ось що вони кажуть, що буде скоро мир, не довше ніж як в травні місяці, вони 

говорять, що їм зовсім немає чого їсти. Хліба чорного немає зовсім, їдять майже 

одну кукурудзу, ходять майже всі роззуті: один в своїх боретках, а інші в худих 

чоботях. Ось, наприклад, купити пару просять коштує 120 крон, а на наші гроші 
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60 рублів, а якщо купити хорошу свиню, то заплатити потрібно щонайменше 100 

рублів. М'яса в них немає вже давно, так ось вони чекають скоро миру, вони вже 

не в силах більше з нами воювати...» [302, с. 407-408].  

      Інколи такі Великодні зустрічі не були дуже тривалими: «Вдень з нашого взводу 

4 чоловіка взяли паску та цукру і пішли до їхніх окопів, і не далеко зупинились, а 

австрійці вийшли до наших назустріч і давай цілуватись та Христосуватись. 

Наші дали їм паски, а вони дали їм папіроси, сірників та шоколаду. Розпитували 

один одного як живеться, вони говорили, що в них хліба немає і горілки потім 

розпрощались і пішли в окопи з піснями» [302, с. 410]. Так пише невідомий вояк до 

Марії Клімової. 

      Наведені вище джерела свідчать про таке, вже можна не боячись цього слова 

сказати, мирне святкування Великодня. Але треба зауважити, що цьому сприяла 

саме позиційна війна. В момент активного ведення бойових дій з постійними 

змінами позицій, на нашу думку, все виглядало б дещо інакше. 

     Отже, підводячи підсумок в опрацюванні джерел на предмет виявлення 

інформації про святкування Великодня на передовій фіксуємо наступне: 

 Навіть за умов війни Великдень залишався важливим святковим днем для 

вояків (в обох арміях), про що свідчать доволі розвинені практики його 

святкування; 

 Одним з елементів святкування була релігійна служба. В якості храму могли 

використовуватись наявні церкви в населених пунктах поблизу з позиціями; 

 Обов'язковою була і святкова трапеза з наявністю обрядових страв та 

алкогольних напоїв; 

 Поширеними було також отримання подарунків. Як з дому так і від різних 

благодійників чи благодійних організацій; 

 Найцікавішим аспектом у фронтовому Великодні, на нашу думку, є спільне 

його святкування з ворогом. Воно включало в себе зустріч, або на нейтральній 

території, або на позиціях однієї з протиборчих сторін, обмін подарунками. 
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Найчастіше це були продукти харчування з яких і складалась імпровізована 

святкова трапеза. Крім цього відбувались різні веселощі. 

      Факт таких великодніх замирень є дуже цікавим і заслуговують окремої уваги 

в контексті розгляду такого питання, як братання на фронті. 

      З описаних вище контактів військовослужбовців протиборчих армії цікавим 

видається питання образу ворога у вояка Російської імперії того часу. 

      З різних джерел ми можемо бачити, що в російській армії, як на рівні офіцерів, 

так і на рівні простих вояків, цілком усвідомлювалась поліетнічність Австро-

Угорщини [314, с. 117]. Відповідно, вояки бачили серед ворожої армії ближчі до 

себе народи – слов'ян, та більш далекі – угорців та німців. Таким чином виходив 

цікавий поділ ворожої армії на «своїх» та «чужих». 

      З цього створювалось і дещо неоднозначне ставлення до Австро-Угорщини, як 

держави, в цілому. Показовими в цьому плані є слова Ф. Степуна, які передають 

його враження від входження російських військ до Галичини в 1914 році: «З Лукова 

через Радивилів, поїхали на Львів. В Галичину ми з Романом Георгійовичем 

в'їжджали переможцями, стоячи на передньому майданчику паротяга. Край 

цілком російський, вірніше, польсько-російський. Населення зустрічало з щирою 

гостинністю і явною цікавістю. Білі мазанки, пірамідальні тополі, солом'яні дахи, 

православні храми — одним словом типова Малоросія, за всім своїм образом та 

сутністю глибоко чужа Німеччині і німецькому духу Австрії. Все це, беззаперечно, 

має належати Росії, не за правом війни, а за природою й образом цього краю.» 

[320, с. 11]. В цьому уривку промовляє думка російського інтелектуала-

слов'янофіла того часу. Загалом, вона збігається з тодішньою офіційною 

пропагандою про об'єднання слов'янських земель під скіпетром Романових. На 

нашу думку, цікавим є те, що хоч автор «Листів» хоч і є сучасником описаного, але 

в той же час не розуміє природи та сутності держави в якій він опинився (Австро-

Угорщини). Інакше він би так не розмірковував на тему німецького духу в Австрії. 

До того, ж сам Ф. Степун підданий імперії Романових, яка містила чимало регіонів 
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з доволі різною етно-конфесійною специфікою. Простежуються подвійні стандарти 

в автора. Але, так чи інакше, цей уривок зараз є пам'яткою тодішньої суспільної 

думки певних верств російського населення. 

       Можемо припустити, що Ф. Степун був не один такий, адже, знову ж таки, по 

відношенню до Австро-Угорщини, Перша світова війна тоді зображалась, як 

визвольна, а території Галичини, як такі, що перебували під німецьким гнітом [113, 

с. 37-38]. 

      Австро-угорська армія викликала певний подив у супротивника через свій 

строкатий національний склад. Нам це видається напрочуд дивним, адже російська 

імператорська армія теж не була моноетнічною. Її цілісність пояснювалась лише 

національною політикою, яку проводила Російська імперія, згідно якої три окремі 

етноси об'єднувались в один народ. Тим не менш, в російській імператорській армії 

проходили службу не лише православні, а й мусульмани, а серед етносів можемо 

нарахувати також чимало. Крім українців – білоруси, росіяни, поляки, чехи тощо. 

Але, не дивлячись на це, габсбурзьке військо для російського вояка видавалось 

чомусь більш чудернацьке ніж своє. 

     Цікавою видається оцінка супротивника відносно його бойових якостей. 

Найвищими такі вбачали у вояків Німецької імперії [314, с. 115]. Стосовно ж 

Австро-Угорщини, то тут пальму першості тримали угорські вояки. Зазначалось, 

що їхній хоробрості віддають належне навіть німці. Підкреслювалось, що угорці 

воюють затятіше ніж «чехи та шваби» [314, с. 115]. Відносно вояків слов'ян, то 

часто підкреслюється небажання їх воювати, і лояльність до такого явища, як здача 

в полон. 

     Читаємо показовий момент, стосовно градації ставлення до вояків австро-

угорської армії в спогадах Н. Авраменка [93]: «Де ударить? Це було найважнішим. 

Думки поділені. Одні подавали найвигоднішим удар по венграх. Штурмуючим тут 

найближче. Місцевість заросла кущами, огонь оборони не буде цільним. Опоненти 

вказували на значну глибокість і бистру течію Стирі, круті трудні збоча, 
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сподівану сильну оборону венгрів, котрих уважалось за найкращі формації Австро-

Венг. Армії»[93, с. 146]. Як бачимо, угорці оцінені доволі високо.  

     «Другі уважали кращим ударить на чехів. Аргумент: б'ються неохоче, до 

полону здаються цілими бат-ми і полками. Контраргумент: місцевість низька, а 

підмокла артилерія там не проїде. Сусідство поважних німецьких резервів, котрі 

ввійдуть одразу до акції і ударять в бік і тил штурмуючих. На чехів, певно, мають 

пильне око» [93, с. 146-147]. Тут підтверджуються попередньо наведені нами тези, 

щодо вояків слов'янського походження в австро-угорській армії. Звертає на себе 

увагу факт розташування німецьких частин за австро-угорськими позиціями. Чи 

було це випадковим (?), враховуючи, специфіку деяких підрозділів набраних з 

чехів. 

      «Треті натискали на штурм позиції Польських Соколів з домінуючим Орлиним 

Гніздом. Аргумент: вигідні міста до переходу ріки бродом. Ключова, найважніша 

позиція: не виявлено поважного числа батарей. Контраргумент: на одкритій 

рівній місцевості кулемети нанесуть огромні страти піхотним. лавам, штурм 

може захлиснутися! 

       Ще аргумент, рішаючий: Соколи — не військо. Охотнича молодіж, як і їх 

офіцери. Мало обстріляна, недовишколена. Змасований огонь артилерії 

здеморалізує і пригнітить цю молодіж. Коли почнуть приходить в себе, 

штурмуючі будуть в окопах або в найближчій одлеглості. Кулемети не успіють 

розвинуть огонь потрібної сили. Страти не можуть бути поважними! 

      Запало рішення штурмувать позицію Польських Соколів» [93, с. 147].  

       Для того, щоб було більш зрозуміло, варто пояснити те, що в наведених 

уривках йдеться про бій під Костюхнівкою на Волині в 1916 р. Відповідно, 

«польські соколи» – вояки ПЛ в австро-угорській армії. Цікавим лишається факт, 

чому автор вжив до них таку назву, замість легіонери. Наше припущення, можливо, 

Н. Авраменку було відомо про поширений сокільсько-стрілецькій рух серед 

польської молоді.  Бачимо певну зневагу в їх оцінці. Ключове, на нашу думку, і 
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вичерпне: «Соколи — не військо» [93, с. 147]. Таким чином у ставленні до австро-

угорського супротивника можемо виділити три основні елементи: 

 найбоєздатнішими в очах російських солдат поставали угорські вояки. Саме 

від них в разі чого очікували найбільшого спротиву, 

 Про воїнів-слов'яни були стійкі переконання про їхнє небажання воювати та 

легковажність під час здачі у полон, 

 Враховуючи наявність добровольчих частин в Австро-Угорщині, саме на 

російському фронті, неминуча була зустріч в бою і з ними. Наведений вище 

приклад, показує, що учасників таких формувань могли взагалі не вважати за 

комбатантів.    

       Крім цього, на нашу думку, заслуговує уваги ще один аспект у сприйнятті 

ворога. В фотографічній збірці Ю. А. Яворського в ІР НБУВ нами був знайдений 

цікавий документ, який дещо проілюструє питання, яке ми розглядаємо. 

       Йдеться про групову фотографію (фото В.1. 1. [1]). На ній зображено сорок дві 

людини. З них двадцять в австро-угорських одностроях, а вісім в російських. Серед 

вояків обох армій є, як солдати, так і офіцери. Решта зображених – цивільні жінки 

та чоловіки, деякі в чернецькому одязі. На багатьох особах, військових і цивільних, 

можна побачити на рукаві пов'язки з хрестом. Цілком логічно, що це білі пов'язки 

з червоним хрестом. На звороті до фото підпис «Австрійський та російський 

лазарет в Жовкві». 

       Нам не вдалось знайти жодного більшого текстового супроводу до цього 

фотодокументу, ніж власне підпис на його звороті. Але зображення наштовхує на 

цікаві роздуми. Можемо припустити, що фото зроблене в 1914 році, адже уніформа, 

в яку вбрані австро-угорські вояки на фото притаманна саме початковому періоду 

війни. Саме тоді російська армія в ході Галицької битви захоплює Жовкву. 

Можливо з міста не встигла під час відступу евакуюватись австро-угорська 

медично-санітарна частина, або госпіталь, і військовий персонал залишився разом 

з пацієнтами, таким чином потрапивши в полон. Госпіталь міг цілком собі 
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функціонувати і вже в захопленій російськими військами Жовкві. А медичний 

професіоналізм військових медиків протиборчих сторін міг бути поставлений вище 

ніж, власне, ворожість армій.  

       Таким чином дана фотографія показує нам ще один, малодосліджений, аспект 

у відносинах супротивників під час Першої світової війни – стосунки між вояками 

спеціальних категорій, в даному випадку – військових медиків. 

       Гадаємо, щось подібне можна знайти досліджуючи захоплення російською 

імператорською армією фортеці Перемишль і подальшого становища в ній 

полонених австро-угорських вояків. 

       Також слід відзначити, що на офіційному рівні російське командування 

вказувало воякам поблажливо ставитись до полонених, оскільки вони вже не є 

учасниками конфлікту.    

       Наступне питання, яке вже частково було розглянуте, але в іншому контексті 

це не бойові контакти з ворогом (братання).  

       Російський дослідник С. М. Базанов [22] визначає це явище так: вид протесту 

солдат воюючих держав проти війни, що виражається в зустрічах на нейтральній 

смузі, заснований на взаємній відмові від ведення бойових дій [314, с. 117]. Від себе 

додамо, що братання явище позиційної війни. Його підґрунтям виступає те, що на 

одній території тривалий час знаходяться вояки з двох протиборчих таборів. При 

цьому, не виключається їхня залежність від цієї території в плані отримання 

матеріальних ресурсів для власної життєдіяльності (їжі, води, будівельних 

матеріалів для житла тощо). За таких умов, як би це дивно не звучало, дії 

супротивників починають узгоджуватись. До цього також можна віднести 

ситуативні перемир'я, але знову ж таки, коли бойові дії йдуть в межах однієї, 

визначеної території. Наприклад, можемо припустити випадок, коли потрібно 

забрати тіла вояків полеглих під час бойового зіткнення, яке хоч і було 

інтенсивним, але не принесло істотного просування по фронту жодній стороні. 

Таким чином обидва табори лишились на старих позиціях. Такі випадки є більш 

типовими, можна навіть сказати хрестоматійними для Західного фронту. 
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       Братання починаються із завершенням маневреного етапу війни (1914 р.) і 

початком позиційних баталій. Чинником же виступають великі релігійні свята, 

зокрема Різдво та Великдень (як описано вище). Хоча на Південно-Західному 

фронті такі випадки фіксуються вже і в 1914 р.  [218, с. 30].  

       Що ж ставало причиною такого явища? Зазначимо, що Перша світова війна для 

всіх учасників конфлікту, не лише тих, які є предметом цього дослідження, стала 

війною нового типу. Новизна, на нашу думку, коротко формулюючи, полягала у 

неосяжній великомасштабності конфлікту. Мається на увазі простір територій 

якими йшли бойові дії та втрати особового складу, у відносно короткий проміжок, 

під час ведення цих самих дій. Ясна справа, тодішня людина не була готова з такою 

потужною всеосяжністю війни. Природно, що від всього пережитого і побаченого 

виникала певна психологічна реакція, втома від війни тощо. Поступово таке 

своєрідне неприйняття війни, протест, і виливається у братання.   

      Звичайно ж розглядаючи проблему братання в площині цього явища в зоні 

конфлікту російської імператорської та австро-угорської армій потрібно 

виокремити певні особливості. Головною, на нашу думку, з поміж таких є певна 

етнічна близькість особового складу обох армій. Зокрема йдеться про конфесійну 

близькість та мовну спорідненість. Такі чинники могли дещо посувати бар'єр 

ворожості. Важливою також була спільність соціального походження вояків, 

переважно вихідців з аграрного середовища. 

      Таким чином обидві сторони помічали, що крім відмінних є і спільні риси у 

ворога. І через це ворожість вже переходила в іншу площину, а верх брала 

людяність. 

      Фактор поширень братань на великі християнські свята долучає до дискусії й 

релігійний фактор [218, с. 31]. Приналежність до однієї релігії (яка сприймалась, як 

константа) могла підноситись над війною (що була тимчасовим явищем) і обидві 

сторони бажали її швидшого припинення. Особливо сприяло братанням 

співпадіння свят за юліанським та григоріанським календарями. Зокрема 

Великодня в 1916 р.  
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       Цікаво дізнаватись про братання з джерел, які безпосередньо походять від 

солдат-учасників. «На псаху наші солдати сходились з австрійськими й пригощали 

одні інших. Австрійці наших пригощали вином, а наші їх яйцями, паскою й іншими 

подарунками.» [302, с. 411]. Короткий і вичерпний опис дійства у 1916 р., від П. Н. 

Захарчука. Із зазначенням головних особливостей святкових братань. 

       Серед однієї з причин братання також можемо розглядати споживацькі потреби 

вояків. Зокрема в їжі. Так, в російській імператорській армії було заборонено 

вживати спиртні напої, про що вже йшлося вище (а бажання в солдат було). В 

австро-угорських вояків була достатня кількість алкоголю з надлишком. 

Відповідно алкогольні напої при таких зустрічах могли слугувати в якості мінового 

товару.  

   Загалом, можемо виокремити головні особливості святкових братань: 

 зустрічі на нейтральній території, не рідко з відвідуванням позицій 

супротивника, 

 наявність подарунків, переважно у вигляді продуктів харчування, включно з 

обрядовими стравами, якщо подія відбувається на Великдень, 

 фактор алкоголю в братаннях. 

       Поступово, низову ініціативу братання перебирає на себе військове 

керівництво (армій Австро-Угорщини та Німецької імперії). Те, що раніше було 

проявом людяності посеред війни, вбивства, стає прихованим засобом для 

маніпулювання та розкладом збройних сил Російської імперії. Це підкреслювали й 

тогочасні російські опозиціонери-емігранти. В кінцевому випадку, братання стало 

однією з ознак розпаду російської армії, втрати її боєздатності. 

       На наш погляд, вкрай важливо також зазначити, що небойові контакти могли 

також траплятись між вояками різних релігії. Про це ми знаходимо згадки в джерелі 

турецького походження, де описуються випадки подібних зустрічей між 

турецькими та російськими вояками [354, s. 278-280]. 
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        Не менш важливим нам видається й аспект міжстатевих відносин.  Адже він 

є показовим для характеристики тодішнього стану російського війська та країни в 

цілому. 

        Проаналізовані джерела дозволяють нам розглянути питання в трьох 

площинах: 

1. Жінка-воїн; 

2. Жінка наближена до війська (сестри жалібниці та дружини 

військовослужбовців в розташуванні частин); 

3. Жінка, мирна мешканка в контакті з військовими. 

       По першому пункту, значна увага приділена жіночим добровольчим частинам 

в російській армії – жіночим батальйонам смерті. Та враховуючи географічні межі 

нашої роботи ми залишаємо їх поза дослідженням. 

      Стосовно Південно-Західного фронту, і жінок-воїнів на ньому, знаходимо 

інформацію у збірці фотографій генерала Ф. А. Келлера. Так, серед фото є низка де 

зображена жінка в однострої. В підписі під одним з фото йдеться, що це Софія 

Володмиріна Федорова – дружина ротміста 10-го уланського Одеського полку 10-ї 

кавалерійської дивізії, ординарець та водій штабу, яка надала своє авто для потреб 

дивізії [238, с. 20]. На превеликий жаль більше біографічних даних про неї, або про 

її чоловіка знайти не вдалось. 

       На фотографіях пані Федорова зображена в чоловічому однострої, чоботях 

шароварах, кітелі-френчі [238, с. 20], або сорочці з погонами рядової з цифрами 

«10» (приналежність до штабу 10-ї кавалерійської дивізії) та емблемою 

автомобільних частин. На голові вояцький кашкет [238, с. 264-265]. Є також фото 

де С. Федорова верхи на коні.  

       На всіх фотографіях у жінки на грудях можна побачити медаль "За хоробрість" 

4-го ступеня [238, с. 264-265].   Таким чином, маємо жінку у війську, ще й водіку, 

до того ж, відзначену бойовою нагородою. Не частий випадок для того часу.  
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       Враховуючи консерватизм у військових колах стосовно служби жіноцтва у 

війську, цілком логічно виникає питання появи С. Федорової на війні. 

      На нашу думку, відповідь не є надто складною. По-перше, пані Федорова, 

напевно, була заможною, якщо могла собі дозволити мати власний автомобіль. Ба 

більше, могла ним керувати. Такі навички на війні виявились дуже цінними і, 

вочевидь, статева приналежність водія відійшла на другий план. Вибір місця 

служби співпав з місцем служби чоловіка, який воював у 10-й кавалерійській 

дивізії. 

       Питання жінок наближених до армії ми розглядаємо в двох площинах. Одна з 

них це сестри жалібниці, інша – дружини військовослужбовців. 

       Відразу зазначимо, що участь російських сестер жалібниць в Першій світовій 

війні тема доволі об'ємна. В роботі ми розглянемо лише ті її аспекти, що стосуються 

повсякденного життя армії.  

       На війні сформувався доволі контраверсійний образ сестер Червоного хреста. 

З одного боку це жінки, які приносять жертву заради батьківщини допомагаючи 

пораненим воїнам, з іншого розпусниці, які шукають на фронті власної вигоди.   

       В контексті останнього, то червоний хрест почав асоціюватись в багатьох з 

червоним ліхтарем – символом кварталів розпусти у багатьох тодішніх містах [302, 

с. 628-629].    А венерична хвороба сифіліс дістала в солдатському середовищі назву 

«сестрит» [235, с. 367-382]. Серед солдатської маси незадоволення полягало ще й в 

тому, що сестри приділяли більше уваги офіцерам, а не нижнім чинам, опускаючи 

при цьому сам факт розпусти [311, с. 40]. 

      Про життя сестер жалібниць можемо дізнатись з їхніх листів. Наведемо один з 

них: «...А мене ледь було не зарізали як телятка і хотіли обов'язково застрелити. 

Закохався в мене грузин-прапорщик, мене приревнував і хотів вбити за те, що я 

його не люблю. Жахливо. За мене заступились і я тут то  і сама закохалась в 

захисника. Милі дівчата, який він гарний, звати Юрій, але він одружений і має 

дитину. Але це нічого. Ми з ним в Тифлісі дуже весело провели час, а прапорщику 

показала довгий ніс. Дівчата, вже дуже гарно він цілує, ах, не забути. Загалом, 
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тут дуже добре. Чоловіки по нас сходять з розуму, маса цікавого, тут вже не до 

справ. Є справи більш цікаві.» [302, с. 612]. Хоч події описані відбуваються і не на 

українських землях,  але для російської армії такі випадки були типові в цілому. 

      Негативний образ сестер милосердя відбивався і на монаршій родині 

Романових. Імператриця Олександра Федорівна разом з доньками активно 

приймала участь в русі сестер жалібниць. З метою пропаганди випускалось і 

тиражувалось чимало фотографій жінок царської родини в медичному вбранні з 

госпіталів, лазаретів тощо. Бачачи їх в такому образі солдати вдавались до думок 

протилежних від тих, які закладались пропагандою [277]. 

       Відразу окреслимо й питання образу імператора в армії. Під час війни Микола 

ІІ прагнув бути близьким до вояцтва. Він носив польовий мундир, що не вирізняв 

його серед решти маси вояків. До того ж, останній з Романових на троні не мав 

генеральського звання, будучи підполковником, а трішки згодом підвищений до 

полковника. Хоча й в ході війни обійняв посаду верховного головнокомандувача. 

На думку навколомонаршого кола це мало зблизити імператора з армією, 

надихнути її. Але часто виходило навпаки. Простий солдат уявляв собі царя-вождя, 

як могутнього богатиря. Коли Микола ІІ з'являвся у військах це враження 

нівелювалось. Як відомо, імператор мав низький зріст, і доволі не богатирські 

статуру. Інколи це спричиняло до того, що він губився серед військовиків-офіцерів 

та генералітету, і простому воякові навіть важко було виокремити, де ж його 

імператор. З імператором в питанні популярності міг позмагатись великий князь 

Микола Миколайович, перший головнокомандувач російської армії у Великій 

війні. Він мав і відповідні антропологічні дані, і початок його командування 

виявився доволі вдалим для російської армії за рахунком здобутих перемог [276]. 

       Підсумовуючи в питанні образу імператорської родини у військах можемо 

сказати, що він був суперечливий і показав, як пропаганда направлена на 

зближення з підданими може обернутись навпаки. 

        В контексті сестер жалібниць важливо наголосити. Хоч навколо них і 

сформувався певний контраверсійний ореол серед вояцької громади це не 
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заперечує той факт, що вони досить часто були такими ж учасниками бойових дій, 

як і вояки-чоловіки. Під час Великої війни в Російській імперії сестра жалібниця в 

суспільній думці була невід'ємним компонентом загального образу поля бою.   

       Повертаючись до питання міжстатевих відносин варто згадати і тих жінок, які 

йшли за своїми чоловіками на війну, але не в якості військових, як С. Федорова, а 

безпосередньо в якості їхніх дружин. Таке явище було не вперше для Російської 

імперії. Подібні практики траплялись і в Російсько-японську війну. 

       Н. Авраменко в своїх споминах описує випадок приїзду дружини одного з 

офіцерів на фронт. І цей випадок не був зустрітий з осудом серед колег офіцера.  

Офіцерська дружина вільно пересувалась позиціями, була цілком інтегрованим 

членом серед офіцерської компанії [93, с. 158-159]. 

       Під час Першої світової війни російська армія залучала жіноцтво і до різних 

позиційних будівельних робіт. Крім готових укріплень та споруд досить часто таке 

явище приносило ще й клопіт командирам, адже солдати почали вступати з 

жінками у нестатутні стосунки: "Будучи відправлені по справам служби в ліс, по 

дорозі бачили бараки, в яких розміщуються дівчата, призвані на роботи - риття 

окопів. І що ж - перед нашими очима представилось, щось неймовірне. Кроках в 

20-ти під кущами сидять пари закоханих, дівчина кашовар, яка сидить в казані 

(для варіння) не одна, видні одні ноги, всюди лежать пари в самому невимушеному 

вигляді, всюди пісні, але які - в'януть вуха: така розпуста, такий бруд, прямо щось 

нечуване. Та є між ними й порядні, що ж буде з ними, хто ж спостерігає за 

порядком" [302, с. 613].   

       Звичайно ж, незмінним супутником війни і в російській армії була проституція. 

Особливо в прифронтових районах. Причому, як в джерелах, так і в дослідженнях 

підкреслюється те, що збільшувалась кількість неповнолітніх дівчат-повій. 

      В умовах війни причини проституції також могли бути різні. Від отримання 

високої матеріальної вигоди, до пошуку засобів для існування. Знищення 

інфраструктури, тотальне руйнування господарства змушувало жінок вступати в 

сексуальні контакти з чоловіками за певні матеріальні винагороди [302, с. 610]. 
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      Такі контакти не завжди здійснювались за обопільною згодою. Мало місце й 

насилля. Красномовним є таке свідчення: «...Повідомляю про те, що ми як їхали в 

дорозі, так на кожній станції повиривали всі сади, як приїдемо, так і пішли садами, 

а в м. Конотопі на станції ми ночували: було чотири вагони хохлушок, то ми всю 

ніч провозились з ними...не вдалось багато булло солдат - 4 ешелони, а їх тільки 4 

вагони, так черга не дійшла, ставали в затилок» [302, с. 610].  

       Цілком зрозуміло, що розмаїття таких нетривких статевих контактів сприяло 

росту венеричних хвороб. Так за час війни такими хворобами в Російській імперії 

перехворіли 3,6 млн. чоловіків та 2,1 млн. жінок [311, с. 41]. 

       Підсумовуючи питання відносин чоловіків та жінок варто сказати наступне. 

Перша світова війна для тодішньої Росії, як і для світу в цілому, була кінцем 

довгого ХІХ ст. і початком нового, індустріального ХХ-го. Новизна в тому числі 

полягала й у поглядах на секс. В умовах війни руйнувалися старі патріархальні 

моделі. Змінювались погляди на сім'ю та на стосунки чоловіка та жінки загалом.      

Описані вище аспекти поведінки між чоловіками та жінками мали низку причин. 

Це і бажання самоствердитись за рахунок набуття нового сексуального досвіду 

серед чоловічої молоді. В сексуальних стосунках також вояки шукали розраду від 

фронтової дійсності, або вбачали в них саму цю дійсність. Підтвердженням цього 

може служити тодішня приказка, мовою оригіналу «Без бабы и без вина - война нам 

не нужна» [311].  Жінки також здобували новий досвід, показували, що і у них є 

право вибору. 

       Наступну проблему, яку не варто лишати поза увагою, і яка витікає з 

попередніми це російська армія та цивільне населення в прифронтовій смузі її 

перебування. 

     Відносини з населенням складались в двох площинах. Військо та громада могли 

співпрацювати отримуючи певну взаємну вигоду. Негативна площина контактів 

полягала в чиненні насилля над цивільними. Частково ми обговорювали в контексті 

міжстатевих питань. 
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       Співпраця з військовиками часто полягала в залученні їх до спеціалізованих 

військових робіт, зазвичай будівельних. 

       В архіві Ю. Яворського ми знайшли фото, де цивільні мешканці залучені до 

будівництва бараків для перев'язування поранених під селом Опорець. На фото 

бачимо селян, які займаються будівництвом та деревообробкою. На знімку також є 

військові польові кухні (фото В. 1. 5. [3]). Можемо припустити, що вони служать 

для приготування їжі робітникам. 

       Фотозбірка генерала Келлера містить 4 фотографії, які зображають співпрацю 

мешканців буковинських сіл з російською армією [238, с. 54-57]. Так, на трьох з 

них ми бачимо, як селяни допомагають воякам розбирати дротяні загородження 

поставлені австро-угорцями і встановлювати свої [238, с. 54-57]. 

       Велику цікавість викликає фото озброєних гвинтівками буковинських селян 

[238, с. 56]. Часто вони залучались, як військова міліція для підтримки порядку в 

тилу [238, с. 295]. 

       На війні великою проблемою у питанні відносин армії та цивільних є 

мародерство. В російській армії таке явище було поширеним і цьому є чимало 

свідчень. 

       Зокрема у Ф. Степуна: «Над всім містом стоїть ґвалт мешканців, які 

лишились. Відбувається необхідна реквізиція гасу, сіна, вівса, худоби. Біля 

вуличного ліхтаря б'ються через гас дві русинські жінки. Їх, відновлюючи порядок, 

розганяють козаки. У кожного під сідлом оксамитова скатертина або замість 

сідла вишита шовками диванна подушка. У багатьох є ще й по другому та 

третьому коню. Лиха публіка. Які вони вояки, шкодують чи не шкодують вони себе 

в бою, про це думки розходяться, я своєї думки ще поки не маю, але про те, що вони 

професійні мародери, і нікого ні за що не помилують — про це двох думок бути не 

може. Загалом, різниця між козаками та солдатами полягає в цьому відношенні 

лиш в тому, що козаки з чистою совістю тягнуть все: потрібне й непотрібне; а 

солдати, відчуваючи все ж певні докори сумління, беруть лиш потрібні їм речі.» 

[320, с. 20]. Далі вже йде тодішня думка самого Ф. Степуна стосовно описаного: 
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«Дуже строго я до цього не можу ставитись. Людина, яка віддає своє життя, не 

може щадити достаток галичанина та життя його телиці та курки. Людина, 

яка відчуває над собою найбільше насилля, не може не стати насильником. 

Кутузов це розумів, і коли до нього приходили зі скаргами про мародерство, він, 

бувало, казав «ліс рубають, тріски летять». Але ця тема велика, про неї зовсім в 

іншому обсязі при побаченні.» [320, с. 20].  

       Мародерство супроводжувало і великий відступ з Галичини у 1915 р.: «Йде 

дрібне мародерство. Без конкретної мети, нагле. З парканів знімають торби, 

відра, посуд. Забігають у двори, нишпорять в селянських хатах, грабують будинки, 

фільварки, містечка. І через двадцять хвилин все награбоване летить під ноги 

метушливому потоку. Кидають все, що беруть: зірвані з вікон кисейні занавіски, 

плюшеві скатертини, білизну,самовари, каструлі, грамофонні труби, платівки, 

вази, щітки, горщики...Все це запруджує дорогу, тріщить під колесами і розпалює 

жагу погрому. Кидають одне - і знову грабують будинки на шляху, і знову кидають. 

Тікаюча армія не знає ні жалості, ні євангельської любові і з презирливою відразою 

відноситься до патріотизму, суду нащадків та чужої власності...» [311]. Автор 

тут вживає категорію погрому. Погром був поширеними явищем і в мирній 

Російській імперії. Та як бачимо, під час війни погромів зазнало й населення 

окупованих Росією територій, в тому числі й єврейське [302, с. 387]. Також в 

джерелах зустрічаємо згадки про умисне псування нерухомого майна. Через 

фізичну неможливість його привласнювати воно приводилось в непрацюючий 

стан. 

       Інколи грабунки та безчинства досягали таких масштабів, що самі російські 

вояки, не дивлячись на свої патріотичні переконання та військовий обов'язок, 

підкреслювали, що власна армія не гірше в цьому питанні від ворожої. Зокрема, в 

одному з листів з фронту йдеться, що «Пишуть про німецькі звірства, грабунки та 

насилля. Я зараз більше чим впевнений, що ми, якщо не перевершили їх, то не 

поступаємось їм» [302, с. 437]. 
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       З цього можемо зробити висновок, що війна сприяла інтеграції війська й 

цивільного населення в момент їх контактів. Щоправда для останнього цей процес 

міг бути не бажаним та не мати позитивних наслідків. 

       Розглянемо також ще деякі повсякденні заняття вояків у вільний час від боїв, 

варт, робіт тощо. 

       Для російської імператорської армії не були виключенням і таке, на той час, 

високотехнологічне проведення часу пов'язане з кіно та фото справою. В 

щоденнику К. Ананьєва ми можемо знайти відомості про сеанс перегляду кіно 

солдатами [299, с. 216]. Нагадаємо, що подібна практика була також поширена в 

австро-угорському війську. 

       Джерела також свідчать про побутування серед офіцерства певної пристрасті 

до фотографування. Як приклад такого твердження можемо навести чимало 

альбомів з фотографіями, які відзняв на фронті київський авіатор, учасник бойових 

дій, поручник О. Карпека [13]. 

       Військовий льотчик, новатор авіаційної справи в Російській імперії фіксував на 

фото аероплани та їх технічні особливості, місця базування частини, побут 

військовиків тощо. Нині його збірка є вельми цінним джерелом з історії Першої 

світової війни в таких регіонах, як Галичина та країни Балтії [14-22].  

       Для проведення зйомок в авіаційній роті де служив О. Карпека спеціально був 

фотоапарат, про що свідчить господарська книга підрозділу [15, арк. 19-20]. 

       Не було вояцтво й осторонь образотворчого мистецтва. Київський 

мистецтвознавець та колекціонер початку ХХ ст. А. Кузьмін мав у своїй збірці 

малюнки військових сюжетів зроблених фронтовиками. Роботи виконані в 

натуралістичному та карикатурному стилі і зображають, як окремих осіб 

(портрети) так і різні деталі з побуту та повсякденного життя (інтер'єри казарми, 

дозвілля вояків тощо).  

       У вільний час вояцтво також писало листи та щоденники. З часом все це 

переросте в епістолярну спадщину війни, або мемуаристичну. 
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       За час війни з фронту було написано силу силенну листів. Крім інформації, яка 

стосується побуту, новин з фронту, становища війська тощо, інколи, послання 

містили й поетичні твори. Наведемо один з них мовою оригіналу [302, с. 733-734]: 

«Смело братцы в бой пойдем мы на коварного врага, 

Станем грудью за Россию, крикнем громкое «Ура», 

Бой кипел по много суток, но солдат не унывал, 

Только думал о победе и о мире толковал. 

Шли Карпатскими горами, шли победы добывать.  

Но мечты наши не сбылися, нам пришлося отступать, 

Много пало наших братьев, много крови пролиось, 

Зачем немецкое начальство по России розвилось?». 

       В даному уривку йдеться про явище германофобії, яке набуло розвитку в 

російському суспільстві під час війни. Не дивлячись на те, що чимало підданих 

держави німецького походження вірою й правдою служили Російській імперії, 

серед невдач війни, як бачимо, вбачався і внутрішній німецький слід: 

«Первый раз, продав Варшаву, был немецкий генерал, 

Он набил свои карманы, распростился и удрал. 

Раньше думали о Берлине, но теперь нельзя мечтать: 

Лучше думать о Варшаве, как у немца ее взять. 

Много вешал Князь Великий, много головы сымал, 

Комендант к деньгам польстился сразу Ковну он отдал. 

Вспомним, братцы, про французов, как француз в Москве бывал, 

Но Кутузов был не немец, он измены не давал.». 

       Тут згадуються сестри жалібниці саме в негативному образі, про, що йшлося 

вище: 

«Раньше сестер не бывало, а лечили се равно, 

Попросит солдат напиться, кричит: «дело не мое». 

Капитан ведет под руку, тут и поп себе нашел, 

Генерал сидит с сестрою, кричит шоферу: «пошел!», 
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Эх, уж, братцы, где же правда? 

Ведь должна же быть она! 

Посмотрите, бьет солдата милосердная сестра. 

Беда, братцы, что же делать? 

Плачут матери отцы, 

Плачут жены, плачут дети, 

Что отцы их на войне.» [302, с. 734].  

      Щоденники ж військові писали прямо на позиціях, про що є згадки: 

«Пописавши трохи щоденник, я теж влігся спати» [299, с. 148]. Є навіть свідчення 

з конкретнив вказанням умов написання: «Бліндаж гарний, але знизу хлюпає вода, 

стінки вкрились пліснявою, але я лишився в ньому жити - тихо, один, сижу собі й 

пишу щоденник, ніхто не заважає» [299, с. 205]. 

       Збережений щоденник А. Потоцького [9] дає нам змогу побачити, який вигляд 

мала початково творчість вояків, до її видання та опублікування. Так, нотатки А. 

Потоцьокого зроблені в загальному зошиті чорнилами. Крім власне записів 

щоденник містить і вирізки з армійської газети вклеєні в зошит. Як помітноо, автор 

досить прискіпливо ставився до своїх записів. Він ретельно фіксував події, що 

відбувалися навколо, і як вже було сказано, залучав сторонні джерела інформації у 

вигляді вирізок з преси (фото В. 3. 1. [9, арк. 64-65] ). Зараз такий щоденник 

виглядає дуже оригінально і є цінним джерелом про життя не просто армійця-

офіцера, а представника російської військової еліти - лейб-гвардії на фронті. 

      Завдяки сукупності подібного джерельного матеріалу ми можемо робити 

висновки про особливості явища ведення фронтових щоденників (нотаток, записів 

тощо). Не дивлячись на складні умови їх написання, автори ретельно фіксували 

події, включали в оповідь не лише свій досвід, а й оточуючих (відтворення діалогів 

сторонніх осіб, транслювання думок колег тощо). Дехто, як А. Потоцький, залучав 

також сторонні матеріали (пресу, листівки тощо). Така ретельність свідчить про 

відповідальне ставлення офіцерів до своїх записів. Цілком можливо, дехто, 
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планував потім їх оформити в якості мемуарів, або просто видати окремою працею, 

як Ф. Степун.  

      Траплялись також доволі незвичні випадки у веденні польових нотаток. так, 

нами були знайдені записи Миколи Михайлова [8] в яких він роздумує над 

психологічним станом бійця в умовах позиційної війни. Даний артефакт, це не 

просто нотатки з військового повсякдення, це приклад тогочасної військової 

теоретичної думки, яка творилась безпосередньо на фронті. Хоча нотатки зроблені 

в саморобному зошиті, все ж у вжитку автора був персональний штамп із 

зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові офіцера. На превеликий жаль, якоїсь 

більшої інформації про автора брошури та про подальшу долю його досліджень 

нам дізнатись не вдалося. І тим не менш, стиль викладання та література [338], на 

яку посилається М. Михайлов, дає нам підстави зробити певні висновки про рівень 

інтелекту офіцерів середньої ланки у тодішній російській армії. 

       Автор нотаток підіймає досить цікаві питання. Над психологією бійця в умовах 

окопної війни, М. Михайлов розмірковує широко, послуговуючись думками своїх 

побратимів. В розмові з артилеристом про образ ворога, останній вказує на те, що 

ворог у нього асоціюється з гуркотом снаряду, хмарами диму та звуками від 

вибухів. І лише опосередковано, після зазначеного – супротивник у вигляді людей, 

які знаходяться на відстані, і їх можна розгледіти лише в оптичні прилади [8, арк. 

8]. Логічно, що у військовика з пішої частини уявлення про ворога будуть дещо 

різнитись через інакший досвід бойових контактів.  

       Вектори думок (напрямки досліджень) М. Михайлова в його праці можна 

узагальнити наступним чином: 

 важливість повного розуміння психічного стану бійця в залежності від умов 

його перебування на війні (без накладання на військовий досвід реалій 

мирного часу); 

 формування психічного стану військовика на передовій, та його 

трансформація – від шоку до призвичаєння; 

 вояк на позиції та поза нею; 
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 значущість військової психології та її практичне застосування в польових 

умовах. 

       З наведеного вище ми пересвідчуємось, що як і в австро-угорській армії, так і 

в російській не бракувало талановитих вояків. Серед творчих занять не було 

винятком і малювання. Створені на війні малюнки могли бути лишаттись 

власністтю авторів, або потрапляти у тематичну періодику, зокрема часопис 

«Літопис війни» (в оригіналі рос. – «Летопись войны») В якості прикладу можемо 

навести поліжанрові фронтові замальовки художника-вояка Л. Сологуба [111, с. 60-

63].  Митець в своїх роботах зображає особливості театру військових дій (будівлі, 

ландшафт тощо), учасників війни – вояків.  

       Розглянувши повсякденне життя вояків російської армії на Південно-

Західному фронті в роки Першої світової війни перейдемо до висновків. 

 Російська імперія почала Перші світову війну доволі вдало, з великих 

локальних перемог. Подібні успіхи дещо затьмарювали дійсний стан речей в 

армії, що далося в знаки вже у 1915 р. Не дивлячись на чисельну перевагу над 

супротивником, збройні сили Російської імперії суттєво поступались йому 

технічно. Останній фактор з часом вийшов на передній план і суттєво 

позначився на якості ведення бойових дій російською армією. За весь перебіг 

Великої війни російська армія пройшла шлях від наймогутнішого учасника 

конфлікту до тотального самознищення. 

 Українські землі у складі Російської імперії завжди мали велике мілітарне 

значення. Перша світова війна цілком підтвердила це положення. З частин, 

які дислокувались в Україні, були розгорнуті бойові з'єднання, землі близькі 

до кордону з Австро-Угорщиною стали театром військових дій. Решта ж 

території стала наближеним, активним тилом, де війна також відчувалась 

сповна. 
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 За час війни до лав російської армії було мобілізовано близько 3 мільйонів 

українців. Вояки-українці воювали в усіх родах зброї, на суходолі й морі. 

Чимало з них було відзначено військовими нагородами за хоробрість. На 

відміну від австро-угорської армії, в російській українці були не лише серед 

рядових вояків та офіцерів, а і серед представників вищого командування. 

Для великої кількості з них участь у Першій світовій війні в лавах російської 

армії стане військовою школою перед залученням у вир Перших визвольних 

змагань в складі армії УНР. 

 Однострій та спорядження російської армії під час Першої світової війни 

характеризувався простотою та невибагливістю. Не дивлячись на це 

серйозним його недоліком була вкрай мала функціональність і порівняна 

відсталість (в т. ч. й з австро-угорським одностроєм). З перебігом війни 

комплекс однострою зрощувався проте значних вдосконалень так і не зазнав. 

Показовим фактом є не втілення практики масового запровадження 

сталевого шолома в бойових військових частинах. Тим не менш, цікавим 

антропологічним фактом є те, що військовий однострій російської армії під 

час війни, у вигляді окремих елементів, входить до вжитку в цивільного 

населення. В післявоєнний час така практика стає доволі поширеною. 

 Умови перебування вояків російської армії на фронті залежали від багатьох 

факторів. По-перше, від фактору розташування частини. В населених 

пунктах (містах і селах) часто залучались локальні будівлі для квартирування 

вояцтва. Позиційне житло зводилось власноруч. По-друге, від організаційних 

спроможностей керівництва налагодити побут вояків (зокрема і в питаннях 

якості умов проживання). Стан харчування та гігієни формувався за рахунок 

вищезазначених факторів. Зауважимо, що в санітарно-гігієнічних питаннях 

російська армія значно просунулась під час війни. Щоправда, новітні 

впровадження залишились радше в теорії, на практиці ж втілити їх 

здебільшого не встигли. 
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 Повсякденне життя Південно-Західного фронту російської армії було 

багатогранним та насиченим. В окопах військовики трансформували святкові 

практики з цивільного життя. Роль релігійних свят не зменшилась з 

настанням війни і віддаленням від рідних домівок. Одним з найцікавіших 

елементів вояцького повсякдення досліджуваної армії є небойові контакти з 

супротивником: замирення та братання. Раціонально-гуманний підтекст 

даного феномену поступово переростає в політичний і стає одним з чинників 

розкладання армії. Наскрізною темою в джерелах є зловживання вояків 

алкоголем та витікаючі з цього наслідки (злочинні дії стосовно мирного 

населення – грабунки мародерство тощо). На нашу думку, вражаючими є не 

стільки масштаби алкоголізму, скільки відсутність адекватної реакції 

керівництва на дану проблему. Ба більше, серед авторів-офіцерів 

зустрічається думка, що така поведінка є загалом прийнятною у військовий 

час в якості компенсації воякам за моральні навантаження. Одне з чільних 

місць у військовий час посідає проблема жіноцтва на війні та міжстатевих 

відносин загалом. Війна дещо посунула патріархальні переконання в 

Російській імперії частково допустивши жінку до війська. Девіантна 

поведінка деяких груп жінок, яка досить часто маркується як розпуста, 

насправді заслуговує глибшого аналізу і може розглядатись в контексті 

отримання жінкою в умовах військового часу більших свобод та 

можливостей. Ведучи мову про дозвілля вояків російської армії в 

досліджуваний період зазначаємо, що воно мало багато проявів, від 

традиційних співів, танців ігор до новітніх практик кінематографу та 

фотографії. 

 Загалом, на нашу думку, Перша світова війна для Російської імперії стала 

своєрідним протистоянням модерну і традиції. Причому обидві категорії не 

можна сприймати тут суто негативно чи позитивно. Під час війни держава не 

змогла знайти баланс між ними таким чином посиливши прірву між цими 
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чинниками. Найяскравіше ці суперечності проявлялись в найбільш 

інтегрованих суспільних групах. На той час такою була безперечно ж армія. 

Відповідно, чимало суспільних рухів виходили саме з військових лав. Не 

дивно, що військовики досить часто очолювали, або ставали на вістрі 

багатьох подій наприкінці війни та у бурхливий післявоєнний час. Назагал, 

наслідком вказаного протистояння стала поразка тодішньої Росії у війні та 

припинення її існування у вигляді імперії. 
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ВИСНОВКИ 

 

       Підбиваючи підсумки дисертаційного дослідження доходимо таких висновків: 

        З’ясовано стан наукової розробки теми. На сучасному етапі студії з 

історії повсякденності активно розвиваються, набувають все більшої 

популярності серед дослідників. Певну складність в опрацюванні 

історіографії стосовно проблематики, пов’язаної з Австро-Угорщиною, 

становить її значна мовна розрізненість. Як відомо, монархія розпалась на 

низку країн, які з часом теж зазнавали політичних трансформацій. Через це 

дослідникам під час студій, пов’язаних з монархією Габсбургів, доводиться 

опрацьовувати чимало національних історіографій. Як позитивний момент 

відзначаємо розвиток досліджень з мілітарної антропології в Україні. Про це, 

зокрема, свідчать роботи М. Гримич та О. Кузьменко. Аналіз стану наукової 

розробки теми засвідчив, що у зв’язку із посиленням інтересу до подій 

Першої світової війни, зростає й кількість робіт військово-антропологічного 

напрямку. 

        Виявлено та введено до наукового обігу архівні джерела, в яких 

порушуються питання історії повсякдення військовиків під час Першої 

світової війни на українських теренах. Йдеться про фронтові нотатки 

військово-психологічного спрямування М. Михайлова, щоденник з театру 

бойових дій А. Потоцького, картки-запрошення від полковників Богунського 

та Богданівського полків адресовані І. Стешенку, віднайдені нами в Інституті 

рукопису НБУВ. Серед текстових джерел в дисертацію були залучені тексти 

(спогади, щоденники, епістолярна спадщина) військовиків австро-угорської 

(Р. Дашкевича, О. Степанів, Я. Віта, польських легіонерів та ін.), російської 

армій (П. Скоропадського, О. Брусилова, Ф. Степуна, Ю. Макарова, К 

Ананьєва та ін.), а також турецької (Мехмета Шевкі Язмана) армій. До цього 

часу більшість із зазначених джерел публікувались лише у вигляді мемуарів. 

Дослідження, аналіз та фрагментарний переклад текстів дав змогу виявити 
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значний обсяг інформації мілітарно-антропологічного спрямування. В якості 

зображальних джерел у дисертації використані світлини із вітчизняних 

(Інститут рукопису НБУВ, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного) та 

зарубіжних (Австрійська національна бібліотека) архівних та бібліотечних 

зібрань, збірників фотографій. При цьому виявлено, що фотоматеріали, 

пов’язані з історією австро-угорської армії під час Великої війни, 

зберігаються більш централізовано і в значніших обсягах, ніж матеріали, що 

стосуються історії російської армії в цей період. Враховуючи наявність 

значної кількості джерел, вважаємо, що для повноти дослідження з історії 

вояцького повсякдення необхідно інтегрувати джерела з різних груп, як це 

зроблено в дисертації. 

        Визначено та досліджено ключові компоненти побуту та повсякдення 

вояків австро-угорської армії під час Першої світової війни на українських 

теренах. Велику роль в побуті на війні відігравав зовнішній вигляд 

військовика. На початку війни австро-угорський військовий однострій був 

дещо архаїчним, тому впродовж її зазнав чималих змін. В основному вони 

стосувались уніфікації уніформи між родами військ, простими вояками та 

офіцерами, нововведень в зв’язку із запровадженням нового озброєння 

(торбини для гранат, сталеві шоломи тощо). Нами також зафіксовано широке 

застосування нерегламентованих елементів в уніформі та різні видозміни 

однострою в національних добровольчих частинах австро-угорської армії – 

Легіоні УСС та Польських Легіонах. Умови проживання та харчове 

забезпечення австро-угорських вояків часто варіювалося в залежності від 

умов на фронті. Проте, як свідчать джерела, до облаштування позицій в армії 

Австро-Угорщини підходили досить якісно, а спеціалізований інвентар, 

пов’язаний із приготуванням та вживанням їжі в польових умовах, 

нараховував значну кількість різних засобів та предметів. Дискусійним є 

питання міжетнічної комунікації серед вояків цісарської та королівської 

армії. Вважаємо, цей аспект повсякдення австро-угорських військовиків 
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потрібно досліджувати виважено й різносторонньо. Це ж саме стосується й 

проблеми дезертирства. Цілком органічними в австро-угорському 

військовому повсякденні були святкові практики. До них широко залучалось 

цивільне населення, а також військовики із союзних армій. В цьому плані, 

особливий інтерес становить військова святкова культура новоутворених 

національних частин в австро-угорській армії, зокрема Польських Легіонів. 

Легіонери запозичили елементи військової корпоративної святкової 

культури, які вже існували в збройних силах Австро-Угорщини, наприклад – 

полкові свята. Таким чином, святкові практики в Польських Легіонах набули 

синкретичності. Не були виключенням в повсякденному житті австро-

угорських вояків різні прояви творчості. В цьому контексті, для українського 

етнолога, важливою є творча спадщина вояків Легіону УСС. Значний пласт 

зразків матеріальної (преса, малюнки, листівки, фалеристичні артефакти) та 

нематеріальної (пісні, анекдоти) культурної спадщини усусів дав можливість 

простежити в умовах війни розвиток таких явищ як: розробка національних 

символів, творення національного міфу, фольклоризація різних образів тощо. 

        Досліджено головні особливості повсякденного життя військовиків 

російської армії на українських землях під час Першої світової війни. 

Зовнішній репрезентаційний бік російського війська – уніформа, зазнав 

основних змін перед війною. Однак, в переважній більшості вони 

стосувались лиш питання зміни кольору (йдеться про польовий однострій). 

Зручність та пристосованість однострою та спорядження до умов війни 

лишились поза увагою командування. Значно впливало на житлові умови та 

харчування вояків загальне становище на театрі військових дій. Протягом 

війни у російській армії дався взнаки брак досвіду в будівництві польового 

житла (траншей) та ведення бойових дій в гірській місцевості. Перш за все, 

це негативним чином відобразилось на побутових умовах військовиків 

(житло та харчове забезпечення). Серед вояків російської армії на фронті 

опинилось чимало носіїв розмаїтої святково-обрядової культури тодішнього 
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населення Російської імперії. Сталі в мирний час практики не переривались і 

в умовах війни, лише зазнавали трансформації, зважаючи на оточуючі реалії. 

Досліджені джерела дають підстави констатувати, що, не дивлячись на 

порівняно важкі навколишні умови, деякі представники тодішнього 

російського військового середовища мали змогу займатись діяльністю, 

наближеною до наукової, фотографічною справою тощо, суттєво 

урізноманітнюючи, таким чином, фронтове повсякденя. 

        Виявлено спільні та відмінні риси у фронтових побутових умовах та 

повсякденному житті військовиків досліджуваних армій. Стосовно 

зовнішнього вигляду військовиків австро-угорської та російської армій 

можна стверджувати, що австро-угорський військовий однострій, не 

дивлячись на те, що на початку війни здавався дещо архаїчним, в цілому був 

зручнішим і більш пристосованим до умов та викликів Першої світової війни. 

Російська уніформа хоч і була уніфікованою та мала маскувальне 

забарвлення, проте не відповідала викликам часу, оскільки модернізація, яку 

вона зазнала перед війною, була незначною. Це ж саме стосується й 

спорядження. Загалом, австро-угорський однострій, порівняно з російським, 

протягом війни давав військовикові більшу можливість до самовираження, 

підкреслював різні корпоративні особливості. Разом із спорядженням це 

давало змогу австро-угорському воякові зручніше облаштувати свій 

приватний простір на фронті. За свідченням джерел, умови проживання 

австро-угорських вояків в зоні бойових дій також були значно кращі ніж в 

російських, особливо, коли йдеться про польову фортифікацію. Спільною 

рисою в досліджуваних арміях під час Великої війни стала поява жінки на 

фронті. Феноменом в австро-угорській армії стало жіноцтво у лавах Легіону 

УСС. Як в Австро-Угорщині, так і в Російській імперії велику кількість жінок 

було залучено до сфер військової медицини та адміністрування. Перша 

світова війна сприяла тому, що з’явився жіночий військовий однострій, 

зокрема в австро-угорській армії. Ставлення до жінки-військовички 
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залишалось суперечливим в обох арміях. Спільною рисою повсякдення 

австро-угорської та російської армій також були небойові контакти. Крім 

вирішення різних побутових питань, подібні практики відігравали значну 

роль в аспектах міжкультурної взаємодії. Загалом, для переважної більшості 

військовиків досліджуваних армій, спільною рисою став набутий досвід 

тривалого перебування поза місцем постійного проживання в екстремальних 

умовах.  

        Охарактеризовано вплив антропологічних факторів на становище 

збройних сил Австро-Угорщини та Російської імперії під час Першої світової 

війни. Сукупність антропологічних чинників: умови перебування на фронті, 

новий комунікаційний досвід негативно впливали на загальне становище 

армій та їх бойові якості. Незадоволення побутовими умовами та шок від 

реалій тотальної війни часто призводили до поведінкових девіацій 

(алкоголізму, насиллю над цивільним населенням) та різних форм вояцької 

непокори (дезертирства, самокаліцтва) серед військовиків як австро-

угорської, так і російської армій. Крім цього, в зв’язку із збільшенням 

інтенсивності міжкультурної взаємодії, зростало й таке явище, як 

національна свідомість вояків. Зокрема відзначимо, що Перша світова війна 

значно посприяла зростанню останньої серед вояків українського 

походження обох армій. Це значно вплинуло на подій Української революції 

1917–1921 рр.  

        Результати проведеного дослідження дозволили визначити роль 

мілітарно-антропологічних студій в сучасній етнологічній науці. 

Український театр військових дій Першої світової війни є дуже 

репрезентативним з дослідницької точки зору. Передусім через те, що на 

ньому вели бойові дії, крім австро-угорської та російської, ще й німецька, 

турецька, болгарська та інші армії. Таким чином, в досліджуваних 

територіальних межах зосередились представники багатьох етносів і 
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культур. Не менш важливим, враховуючи вплив природних умов на побут 

вояків, є і ландшафтне розмаїття території. 

       Отже, можемо стверджувати, що роль мілітарно-антропологічних 

досліджень Першої світової війни нині зростає, вони є актуальними, оскільки 

дозволяють більш широко осмислити глобальні події сторічної давнини, 

наслідки яких людство зазнає й сьогодні. Виходячи з результатів нашого 

дослідження, передбачаємо, що в майбутньому предметне поле мілітарної 

антропології, яке сьогодні більше зосереджене на макровимірі (повсякденне 

життя армій, окремих підрозділів і т. ін.), перейде на мікрорівень (окремі 

аспекти різних проблем повсякдення – дозвілля, фронтовий досвід окремих 

етнічних груп, культура ведення вояцьких щоденників тощо).    
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