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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

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 війна1, 
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.). 

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. 
                                                           
1 В дисертації використовуються терміни як Перша світова війна, так і Велика війна. Останній є 
для українського наукового та інформаційного середовища дещо новим, але нині набуває все 
більшої популярності.   
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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. 

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: 
• 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 
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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 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. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовано вибір та актуальність теми дисертаційного дослідження, 

її зв’язок з науковими програмами, планами і темами. Визначено об’єкт, предмет, 
мету, завдання, хронологічні і територіальні межі наукової роботи, сформульовано 
методологічні принципи дослідження. Також у вступній частині аргументовано 
наукову новизну та практичне значення дисертації, наведено відомості про 
апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі «Історіографія та джерельна база дослідження» 
проаналізовано ступінь наукової розробки обраної теми у вітчизняній та зарубіжній 
історіографіях, комплексно охарактеризовано джерельну базу дослідження.  
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У підрозділі 1.1. «Стан наукової розробки теми» проаналізований 
історіографічний комплекс дослідження, що складається з праць українських та 
закордонних дослідників. 

Останнім часом в Україні зростає інтерес до мілітарно-антропологічної 
проблематики. Це зумовлено багатьма чинниками, передусім підвищенням 
суспільної зацікавленості станом вітчизняних збройних сил у зв’язку з військовими 
діями на сході та півдні України. 

Важливим в контексті розвитку військово-антропологічних студій став вихід у 
2017 р. праці М. Гримич, присвяченої дивізії «Галичина». Період Першої світової 
війни в антропологічному контексті зачіпає в своїх працях фольклористичного 
напряму О. Кузьменко. 

У контексті розвитку українських загальних досліджень, присвячених Першій 
світовій війні, відзначимо позитивну динаміку після 2014 р. Так, Інститутом історії 
України НАН України була підготовлена колективна праця в двох книгах, 
присвячена різним аспектам війни на українських теренах. Крім цього, тема Великої 
війни постійно перебувала на шпальтах періодичних видань. Актуалізувались також 
дослідження з історії українських земель на завершальному етапі війни, під час 
розпаду Австро-Угорщини та Російської імперії (дослідження Т. Рендюка). На жаль, 
сторічний ювілей початку та кінця війни, який досить широко відзначався в світі, 
був дещо затьмарений в Україні через нинішні військові події. 

Українська історіографія, присвячена становищу австро-угорській армії на 
початку ХХ століття та, зокрема, в Першій світовій війні, нараховує чимало праць, 
які стосуються різних питань її історії.  

Комплектуванню та проблемам, пов’язаним з мобілізацією до війська 
Габсбургів, присвячені праці С. Чолія. Історик розглядає мобілізаційну систему як 
фактор модернізації в Австро-Угорщині, значну увагу приділяє особливостям цього 
процесу в Галичині. 

Значну увагу розвитку австро-угорського однострою перед Великою війною 
приділяє в своїй праці Д. Адаменко.  

Окремою групою досліджень з австро-угорської військової проблематики слід 
вважати праці, присвячені Легіону УСС. Історіографія цього питання має тривалу 
історію, ще з часів існування УСС. Із сучасних праць в зазначеній царині відзначимо 
роботи М. Лазаровича, І. Монолатія та О. Кузьменко. Зокрема, в дослідженнях 
О. Кузьменко, як вже зазначалось вище, порушуються питання з мілітарної 
антропології. Це є свідченням виходу на якісно новий, вищий рівень як стрілецьких 
студій, так і мілітарно-антропологічних досліджень, присвячених Першій світовій 
війні в Україні. 

Одним з найпотужніших центрів зарубіжної історіографії, присвяченої війську 
Австро-Угорщини, є Відень, зокрема Віденський військово-історичний музей. 
Завдяки колосальному джерельному матеріалу, керівництвом та працівниками 
музею (С. Рест, К. Ортнер та ін.) було створено чимало праць з історії однострою 
різних формувань австро-угорської армії, простежено його еволюцію під час війни 
тощо.  

Повсякденне життя вояків австро-угорської армії, їх морально-психологічний 
стан комплексно досліджує в своїх працях російський історик В. Міронов. 



6 

Вітчизняна новітня історіографія проблеми участі російської армії у Першій 
світовій війні представлена працями Я. Тинченка, І. Срібняка, А. Папакіна та ін. 
Основними напрямками цих досліджень є біографічні, військово-історичні, 
уніформологічні тощо. 

Зарубіжна історіографія, з мілітарно-антропологічної проблематики російської 
армії у 1914–1917 рр., почала формуватись відразу після Великої війни, початково в 
еміграції. Одним з найпомітніших дослідників-емігрантів є В. Звєгінцов, який 
присвятив свої праці історії однострою та знамен російської армії. 

Комплексними дослідженнями повсякденного життя вояків російської армії у 
Першій світовій війні займаються А. Асташов, О. Сенявська, Я. Валяєв. У працях 
зазначених істориків порушується цілий комплекс проблем, пов’язаних з мілітарною 
антропологією: соціальне походження вояків, умови перебування та стан 
матеріального забезпечення на фронті, військово-психологічні проблеми тощо. 

Простежується також тенденція дослідження участі у війні в складі російської 
армії окремих нетитульних етносів Російської імперії, зокрема татар, про що йдеться 
у праці Л. Габдрафікової.    

Підрозділ 1.2. «Джерельна база дослідження» містить характеристику 
використаних в дисертації джерел. 

Проблематика історії повсякденності вимагає як залучення полігалузевої 
історіографії, так і різних груп джерел. В дисертації використаний ретельно 
відібраний комплекс текстових (спогади сучасників, офіційні документи, матеріали 
періодичних видань) та зображальних джерел. 

Джерелами, в яких зібрана інформація про повсякденне життя вояків австро-
угорської армії, є численні спогади учасників війни у її лавах, зокрема вояків УСС 
та Польських легіонів (спогади О. Степанів, Р. Дашкевича, польських легіонерів, 
зібраних А. Кчинським). Цінність цього матеріалу в тому, що він містить 
інформацію про події саме на українських теренах і багатий на різні антропологічні 
деталі (опис святкових практик на фронті, їх трансформацію від мирного часу до 
військового тощо). 

Для кращого розкриття положень дисертації нами використано чималий 
зображальний матеріал – фотографії з Австрійської національної бібліотеки, 
присвячені повсякденному життю австро-угорських вояків. Знімки відбирались за 
тематичним та географічним принципами. 

Джерельна база дослідження мілітарно-антропологічної проблематики 
російської армії у Великій війні є досить різноманітною. У роботі використані 
спогади генералів, офіцерів та нижніх чинів російської армії, у яких різносторонньо 
відображене вояцьке повсякдення. Зокрема йдеться про тексти П. Скоропадського, 
О. Брусилова, К. Ананьєва, Ф. Степуна, Ю. Макарова, А. Потоцького та ін.  

Особливий інтерес, на нашу думку, становлять неопубліковані військово-
психологічні нотатки поручника М. Михайлова. В дисертації ми їх розглядаємо, як 
особливу вояцьку пам’ятку з часів війни. 

До дисертації увійшов також масив офіційних документів, які містять 
інформацію про стан житла та матеріальне забезпечення вояків на фронті, взаємодію 
фронту й тилу тощо. 
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Зображальні джерела для ілюстрації антропологічних проблем, пов’язаних з 
російською армією, використані як з архівних зібрань, так і з спеціальних альбомів. 
В роботу залучені фотографії, які зберігаються в ІР НБУВ, ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного. Також опрацьовано світлини з фотоальбому генерала 
Ф. Келлера та фотозбірок, вміщених у вже згадуваній праці Інституту історії 
України НАН України «Велика війна та Україна». 

Другий розділ дисертації «Вояцьке повсякдення австро-угорської армії на 
Східному фронті у 1914–1918 рр.» присвячений висвітленню питань, що 
стосуються мілітарно-антропологічного виміру участі австро-угорських збройних 
сил у Першій світовій війні на українських землях. 

У підрозділі 2.1. «Західноукраїнські землі в системі військової організації 
Австро-Угорщини на початку ХХ ст.» йдеться про український фактор в австро-
угорському війську перед Великою війною. Західна Україна на той час була цілком 
інтегрованою частиною Австро-Угорщини не лише в адміністративному, а й у 
мілітарному контексті. Як і на решті території держави, в Королівстві Галичини та 
Володимирщини застосовувався корпусний принцип військової організації (на 
території коронного краю розташовувались три армійські корпуси: №№ 1 (Краків), 
10 (Перемишль), 11 (Львів)) та територіальна система комплектування збройних сил 
(в Королівстві Угорщина українські землі знаходились в підпорядкуванні корпусу 
№ 6 (Кошице)). 

Українці були представлені у всіх родах зброї сухопутних військ. Природно, що 
менша частка українців була у збройних силах Угорського Королівства. Загалом 
багато українців воювали простими вояками, підстаршинами, офіцерами нижчої та 
середньої ланки. В цьому контексті відзначимо, що біографічний аспект українських 
військово-історичних студій, присвячених австро-угорській армії, є вкрай важливим, 
оскільки біографії військовиків-офіцерів українського походження (серед них в 
майбутньому чимало діячів Легіону УСС та УГА) є надто скупими стосовно періоду 
їх служби в цісарському та королівському війську. 

В підрозділі також описано бойові дії, що вела австро-угорська армія на 
Східному фронті у 1914–1918 рр. Вважаємо, цей екскурс є важливий для розуміння 
історичного тла описаних нижче в розділі явищ.  

У підрозділі 2.2. «Однострій, спорядження, прояви військової моди в австро-
угорських збройних силах» аналізуються особливості військового однострою, 
спорядження та їх трансформація під час війни. 

На початку війни австро-угорський однострій вбирав у себе як практичні риси, 
так і архаїчні залишки минулих епох. Протягом наступних років війни відбувалась 
його трансформація в бік утилітарності та спрощеності. Тим не менш, це так і не 
виключило старі традиційні елементи уніформи з ужитку. Запровадження нових 
елементів однострою було пов’язано також з появою добровольчих військових 
формацій, зокрема, Легіону УСС та Польських Легіонів. Уніформа добровольців 
вирізнялась, з поміж інших, своєю оригінальністю та яскравим підкресленням 
національних особливостей вояків.  

Військове спорядження, в свою чергу, розвивалось та модифіковувалось в 
залежності від технічних нововведень на війні. 
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Окремим аспектом (на наш погляд дуже цікавим з антропологічного боку) в 
даній тематиці є військова мода. В збройних силах Австро-Угорщини її прояви 
полягали у всебічному декоруванні та видозміненні одностроїв. Зокрема, значної 
популярності набули відзнаки на головному уборі. Про це свідчать чимало факторів, 
а саме: велика кількість виготовлених їх різновидів. Також проявами моди була 
модифікація одностроїв у національних добровольчих частинах. Таким чином, 
завдяки подібним феноменам австро-угорський вояк міг підкреслити свою 
особистість серед загалу своїх побратимів у збройних силах. 

Підрозділ 2.3. «Матеріальні аспекти повсякденного життя вояків австро-
угорської армії» містить інформацію стосовно проживання та харчування австро-
угорських вояків у фронтових умовах. 

Завдяки великій кількості фотографічних матеріалів нині можна отримати 
чимало корисної інформації щодо облаштування фронтового житлового простору на 
позиціях австро-угорської армії. Визначальним у ньому були реалії траншейної 
війни. Житлові приміщення на позиції поєднували в собі оборонну функцію та, 
власне, були місцем проживання людей. Джерела свідчать, що, не дивлячись на 
численні незручності, все ж вояки намагались облаштувати та оздобити житло 
якомога комфортніше. Також, де це було можливо, житловими та службовими 
приміщеннями слугували цивільні будівлі. 

Стан харчового забезпечення у війську залежав від різних факторів на фронті, 
наприклад, інтенсивності боїв, переміщення військ тощо. Тому харчове 
забезпечення не завжди було стабільним. Загалом, в контексті питання харчування у 
війську та його зв’язку з побутом, варто відзначити широке розмаїття посуду та 
кухонного начиння, призначеного для польової кухні. 

У підрозділі 2.4. «Реалії фронтового повсякдення військовиків» йдеться про 
різні сторони фронтового повсякденного життя австро-угорських вояків. 

Насамперед це стосується комунікаційного аспекту в армії, який спричиняє 
чималу дискусію серед дослідників. На наш погляд, в його оцінці важливо 
враховувати багато факторів, серед яких – особливості комплектування армії та 
реалії функціонування збройних сил в умовах війни. 

Важливою також є проблема дезертирства серед військових. Досить часто її 
розглядають у зв’язку з етнічним походженням дезертирів, проте не враховуючи 
обставин, чому саме певна етнічна група була більш схильна до вчинків такого 
характеру. На прикладі архівних документів ми показуємо, що не завжди 
дезертирство було ознакою боягузтва. Зафіксований нами випадок свідчить, що 
важливим було небажання воювати загалом, а втеча з армії не означала автоматичну 
здачу в полон до ворога. 

Окреслюється також питання жінки під час війни, на прикладі служби жінок в 
Легіоні УСС. Не дивлячись на те, що чин усусівок є доволі відомим фактом в історії, 
все ж деякі його сторони лишаються недостатньо висвітленими. Зокрема, власне, 
сам процес потрапляння жінки до війська. Також жіноцтво Австро-Угорщини 
долучилось до допомоги війську шляхом перебування у військово-медичних 
організаціях та військових адміністративних установах.  

Чимало уваги в підрозділі присвячено питанню військових свят. Свято є досить 
показовим елементом у мирному житті. Воно не було вилученим з людського 
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повсякдення і в час війни. Описи святкових практик в австро-угорській армії 
зустрічаються як в текстових, так і в зображальних джерелах. Дуже цікавими ці 
святкування були в новоутворених добровольчих частинах (Легіон УСС, Польські 
Легіони), оскільки синтезували в собі новизну та старі традиції. 

Варто зазначити, що однією з рис вояцького повсякдення було спортивне та 
культурне життя. Також вояцтво могло проявляти себе в мистецтві, як 
аматорському, так і професійному. Останнє спричинило до появи великого пласту 
нематеріальної культурної спадщини з часів Першої світової війни, зокрема йдеться 
про пісні, наприклад, стрілецькі. Нині вони є водночас пам’яткою з війни, об’єктом 
мілітарно-антропологічного дослідження, а також джерелом з дослідження 
військового повсякдення.  

У третьому розділі «Повсякденне життя російської армії на Південно-
Західному фронті у 1914–1917 рр.» охарактеризовано риси побуту та розмаїття 
повсякденного життя вояків російської армії під час Першої світової війни. 

У підрозділі 3.1. «Російська імператорська армія й українські землі на початку 
ХХ ст.» простежено основні риси військової організації Наддніпрянської України у 
складі Російської імперії перед Першою світовою війною. 

Починаючи з XVII ст. українські землі набувають все більшого військово-
політичного значення для тодішньої Московської держави. На теренах України 
постійно розгортаються війни, в результаті яких Росія намагається просунутись на 
Південь і Захід. Військово-стратегічне значення українських земель не зійде 
нанівець і на початку ХХ ст. Перед війною територія Київського та Одеського 
військових округів розглядалась як стратегічно важлива, адже на ній, в перспективі, 
розгортатимуться передові з’єднання військ та проходитимуть бойові дії. 

Персональний український фактор у збройних силах Російської імперії теж був 
доволі значний. На відміну від австро-угорської армії, в російській українці 
перебували як серед простого вояцтва, так і на вищих щаблях військового 
керівництва. 

За час Першої світової війни крізь лави російської армії пройшло приблизно 3,5 
млн. українців. В цілому, як для населення, так і території України, яка тоді входила 
до складу Російської імперії, війна стала трагедією. Але концентрація великої маси 
українства в чітко окресленому просторі (конкретних військових підрозділах) 
значно сприяла росту національної свідомості. Також позитивними факторами в 
цьому контексті виявились перейняття закордонного досвіду, зокрема 
спостереження за станом української справи в Австро-Угорщині. 

Російська армія стала своєрідною школою кадрів для українських військових, 
які під час Української революції у 1917 р. приступили до творення власних 
збройних сил. Даний факт є досить значущим, і через це студії стосовно українства в 
російській армії у Першій світовій війні є важливими. 

Також в підрозділі дано опис бойових дій, які вела російська армія на Південно-
Західному фронті впродовж 1914–1918 рр. 

Початок війни для російської армії виявився доволі успішним. Вдалось 
захопити значну ворожу територію. Для тодішньої Росії цей успіх мав не лише 
стратегічне, а й велике політико-ідеологічне значення («повернення» Червоної Русі). 
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Певним чином переломним роком став 1915 р. З одного боку, російська армія 
здобуває гучну перемогу, взявши фортецю Перемишль, з другого – виснажується в 
Карпатах і, не витримавши потужного контрнаступу австро-угорських та німецьких 
сил, змушена покинути не лише окуповані території супротивника, а й частково 
віддати йому свої. 

Намагання виправити ситуацію в 1916 р. (наступ Брусилова) призвели лише до 
локальних успіхів, не змінивши ситуацію загалом. Сукупність багатьох чинників 
спричинила кризу в армії, пік якої припаде на початок 1917 р. 

Вир політичних перепитій 1917 р., активним учасником яких було військо, 
поставив під сумнів як перемогу Російської імперії у війні, так і її існування загалом. 
Для нас цей етап історії російської армії важливий тим, що в її лавах починають 
формуватися за національною ознакою перші українські частини, які стануть 
первістками українського війська доби Української революції 1917–1921 рр. 

Підрозділ 3.2. «Уніформа та спорядження військовиків російської армії в 
реаліях війни» розповідає про розвиток військового однострою в російській армії у 
1914–1917 рр. 

Значний еволюційний поступ в російській військовій уніформі припав на 1907–
1912 рр. Російсько-японська війна 1904–1905 рр. показала повну непридатність 
існуючого в армії однострою до умов модерної війни. Вище керівництво ініціативно 
взялось за виправлення прогалин. В результаті зміни були незначні і стосувались 
більше парадної уніформи, ніж повсякденної. Здебільшого ухил було зроблено на 
зовнішню репрезентацію, а не на функціональність. 

Однак, у Першу світову війну вояки російської армії відправились в польових 
одностроях захисного кольору. Вважаємо, це була одна з основних переваг 
тогочасного російського військового одягу. Водночас зручність однострою 
лишилась на задньому плані до кінця війни.  

Еволюція російського військового однострою протягом Великої війни 
характеризується спрощенням. Офіцерські мундири стають подібними до 
солдатських. Розвивається однострій новітніх спеціалізованих частин (авіаційних, 
автомобільних тощо). Ближче до 1917 р. були популярними уніформологічні 
запозичення з армій союзників (англійський військовий френч).    

Девіації в однострої, пов’язані з національним характером військових 
формувань, масово не були притаманні для російської імператорської армії, позаяк в 
мирний час в ній подібні формації були відсутні. Проте, в зв’язку з тим, що під час 
війни було створено низку національних підрозділів – чеських та польських, до їх 
одностроїв були долучені елементи, які підкреслювали самобутність цих частин. 

Спорядження російського вояка у 1914–1917 рр. не вирізнялось 
технологічністю. Похідний ранець так і не став масовим в армії, перевага лишалась 
за простим речовим мішком. Проблеми були й з такими елементами спорядження, 
як фляги для рідини. На початку війни лишались у вжитку незручні та небезпечні 
скляні фляги. Все це спричиняло появу серед спорядження трофейних речей, 
захоплених у супротивника. 

У підрозділі 3.3. «Житлові умови, санітарно-гігієнічний стан та харчове 
забезпечення вояків» йдеться про матеріальні складові побуту російських вояків під 
час Першої світової війни. 
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Питання умов проживання на фронті в російській армії стояло гостро від 
самого початку війни. Частково воно вирішувалось за рахунок житлового фонду 
різним способом привласненого у мирного населення окупованих територій. В 
безпосередній близькості до фронту, в траншеях та бліндажах, воякам російської 
армії доводилось важко через низьку якість побудови цих споруд. 

В джерелах постійно підкреслюються кращі умови фронтового перебування у 
супротивника. Інколи навіть ворожі траншеї для російських вояків стають 
предметом захоплення майстерністю облаштування житлових умов на фронті.  

Санітарно-гігієнічний стан російської армії залежав від рівня обізнаності в 
подібних справах серед особового складу армії. Якщо йдеться про нижніх чинів 
війська, то природно, що там цей показник залежав від загального рівня освіти. 
Відповідно, необхідний для безпеки життєдіяльності рівень знань серед простих 
російських військовиків був низьким. Це викликало численні проблеми зі здоров’ям 
в лавах армії.   

Потрібно відзначити, що військове керівництво намагалось вдаватись до низки 
новітніх на той час заходів для покращення санітарно-епідеміологічного стану в 
армії. Але реалії війни та велика кількість особового складу не дозволили втілити ці 
намагання у дійсність. Досить часто різні новинки на марші (на кшталт 
впроваджених санітарно-гігієнічних загонів) залишались радше у вигляді ідей на 
папері. 

Харчове забезпечення війська залежало від умов, в яких воно перебувало на 
певній ділянці фронту. При відносно малій інтенсивності бойових дій здійснювалось 
постачання з тилу. В умовах ізоляції, спричиненої боями, військовики мусили 
вирішувати харчове питання власними силами. Крім бойового становища, важливим 
в даному аспекті був і природно-географічний фактор. Так, через важкодоступні 
місцевості Карпат та Полісся було важче постачати продукти. 

Пов’язані з їжею проблеми могли вирішуватись за допомогою цивільного 
населення. Також обмін харчовими продуктами здійснювався під час небойових 
контактів із супротивником. 

Ще одним джерелом надходження харчів був тил. Йдеться про матеріальну 
допомогу від різних благодійних організацій та небайдужих людей, посилки для 
вояків з домівок. 

В підрозділі 3.4. «Особливості повсякденного життя солдатів та офіцерів 
російської армії» комплексно розглянуто спектр фронтового військового 
повсякдення вояка російської армії під час Першої світової війни. 

Як і в мирному житті населення Російської імперії, під час війни досить 
великого значення мали святкові дні. Вони не викреслились із повсякдення, лише 
набули військових рис. Особлива трансформація святкових практик була помітна в 
збройних силах. Треба відзначити, що російська армія перед Великою війною мала 
досить усталену традицію професійних свят (полкових, батальйонних, ротних 
тощо). У 1914–1917 рр. військові свята не вийшли з вжитку, хоча й видозмінились 
відповідно до військових умов. Найголовнішими, як і за мирного життя, лишались 
важливі православні релігійні свята. 

Доволі цікаво на Південно-Західному фронті формувався образ ворога. 
Безпосередній супротивник, австро-угорська армія, зазнала поділу на своїх та 
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чужих. Це пояснюється особливістю національного складу збройних сил Австро-
Угорщини. До так званих «своїх» могли відносити вояків слов’янського 
походження, чужими ж виступали німці та угорці. 

Власне, територія, Галичина, також сприймалась двояко. З одного боку, вона 
розглядалась як повернена руська земля, з другого – як чужа територія, внаслідок 
тривалого панування на ній неприхильно налаштованої до Росії влади. Цікаво 
також, що водночас Угорщина не розглядалась в цілому вороже. Підкреслювалось, 
що Російська імперія веде війну з Австро-Угорщиною як політичною системою, а не 
з народами габсбурзької монархії. 

Ставлення до супротивника також залежало, як свідчать джерела, від бойових 
якостей тих чи інших підрозділів ворога. Вказана особливість прямо 
екстраполювалась на етнічну приналежність вояків австро-угорського підрозділу 
(найзатятіші в бою угорці, з найменшим запалом до бою йдуть представники 
слов’янських націй, зокрема чехи). 

З попередньої проблеми випливає не менш цікава – небойові контакти (випадки 
братання). Це явище було так само притаманне як Західному, так і Східному 
фронту. Щоправда, на Східному фронті воно мало особливий характер. Це 
пояснюється тим, що на лінії зіткнення опинились армії, серед вояків яких було 
багато об’єднавчих факторів, насамперед – віра й мова. Поступово спонтанні явища 
небойових контактів, замирень набувають масового характеру і стають вже певним 
проявом вояцького політичного (антивоєнного) протесту. Відповідно, змінюється й 
організаційна природа процесу. 

В контексті розгляду історії повсякденного життя військовиків російської армії 
важливим також постає питання міжстатевих відносин. Нерозривно з ним також 
пов’язана проблема жінки на фронті.  

В переважній більшості консервативне російське патріархальне суспільство 
негативно сприймало жінку у війську. Проте, під час Першої світової війни в 
російській армії ситуація дещо змінилася. Жіноцтво широко долучалось до медичної 
допомоги армії на фронті. Були також жінки, які безпосередньо знаходились на 
військовій службі. До того ж траплялись випадки появи на фронті жінок, які 
перебували в родинних зв’язках з вояками.  

Таким чином, жіночий складник в російській армії хоч і був ще доволі 
екзотичним, проте набув вже високого ступеню органічності. Образ жінки на фронті 
цілком вписувався у контекст військового часу. 

Гостро також в джерелах постає проблема відносин з мирним населенням. Під 
час таких комунікацій військові зазвичай опинялись в домінуючому становищі. Це 
спричиняло до чималої кількості злочинів стосовно цивільних. Насамперед йдеться 
про мародерство. Викликає подив те, що воно не завжди засуджувалось з боку 
військового командування.  

Певне напруження у стосунках з мирним населенням викликав і фактор 
поліетнічності окупованих територій, приміром в Галичині, де серед місцевого 
населення перебувало чимало євреїв. Знаючи негативне ставлення до них в 
Російській імперії, ця етнічна група досить часто переходила в опозицію до 
окупаційної влади. Через це ускладнювався процес управління для російської 
військової адміністрації на окупованих територіях. 
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Повсякденне життя вояків російської армії поза безпосередньою участю в 
бойових діях було доволі насиченим. Як зазначено вище, мали місце доволі 
розвинені святково-релігійні практики, навіть комунікація з ворогом, крім цього, 
були також і розваги. Щоправда, ця тематика не є достатньо дослідженою. 

Невід’ємним елементом повсякдення було творення щоденників, написання 
листів тощо. Як свідчать джерела, ведення щоденникових записів це – доволі 
значуща справа для їх авторів. Військові підходили до цього з певною методичністю 
та ентузіазмом. 

Не менш важливим є те, що дехто намагався на фронті займатися діяльністю, 
близькою до наукової. Так, нам відомий випадок про певні науково-теоретичні 
розвідки з військової психології офіцера російської армії поручника М. Михайлова, 
який з позитивом для себе відзначав, що опинився серед досліджуваного 
середовища, відповідно сповна міг покладатись на емпатію стосовно теми дослідів. 
Науково-теоретичні розробки М. Михайлова можуть свідчити про досить високий 
інтелектуальний рівень деяких представників тодішнього російського офіцерства. 

Враховуючи загальну модернізацію тогочасного суспільства, не були 
виключенням в дозвіллі російських військовиків і такі явища, як кінематограф та 
фотографія. Серед деяких офіцерів остання користувалась особливою популярністю. 
Завдяки цьому ми зараз маємо чимало світлин з театру бойових дій різного 
тематичного спрямування, в тому числі й знімки, які фіксують реалії фронтового 
повсякдення.    

   
ВИСНОВКИ 

 
У висновках підсумовано результати дослідження та узагальнено обґрунтовані 

у дисертації основні положення, що виносяться на захист. 
– 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) 
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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 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 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 
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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 
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 
повсякдення. 

– 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 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 
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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 
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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АНОТАЦІЯ 

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

російської армій на українських теренах в роки Першої світової війни. – На 
правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 07.00.05 – етнологія. – Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2020. 

У дисертації за допомогою залучення широкого кола тематичних джерел та 
історіографічного доробку розглядається проблема мілітарно-антропологічного 
виміру Першої світової війни на українських землях. Зокрема в дослідженні йдеться 
про повсякденне життя та побутові умови вояків австро-угорської та російської 
армій – основних супротивників у Великій війні в окреслених географічних межах. 

Дослідження містить інформацію про військово-історичний розвиток 
українських теренів на початку ХХ ст. Значну увагу приділено питанням однострою 
та спорядження, стану матеріального забезпечення, проживання вояків 
досліджуваних армій у фронтових умовах під час Першої світової війни.   

Окремий акцент зроблено на порівняно малодосліджених аспектах теми, 
зокрема питанні жінки на фронті, яке розглянуто у двох вимірах: жінка-військовик 
та жінка наближена до фронту. Значну увагу приділено явищу небойових контактів 
між вояками армій-супротивників. Більш докладно розглядається мілітарно-
антропологічний компонент історії добровольчих формувань в австро-угорській 
армії – Легіону УСС та Польських Легіонів. 

Ключові слова: Австро-Угорщина, Російська імперія, Перша світова війна, 
збройні сили, побут, історія повсякдення, мілітарна антропологія. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Стычинский И. В. Повседневная жизнь военнослужащих австро-

венгерской и российской армий на украинских землях в годы Первой мировой 
войны. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.05 – этнология. – Киевский национальный университет имени 
Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2020. 

В диссертации с помощью привлечения широкого круга тематических 
источников, а также объемного историографического корпуса рассматривается 
проблема милитарно-антропологического измерения Первой мировой войны на 
украинских землях. В частности, в исследовании анализируется повседневная жизнь 
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и бытовые условия солдат австро-венгерской и российской армий – основных 
противников в Великой войне в указанных географических рамках.  

Исследование содержит информацию о военно-историческом развитии 
украинских земель в начале ХХ в. Значительное внимание уделено вопросам 
униформы и снаряжения, состояния материального обеспечения, условиям 
проживания воинов исследуемых армий в фронтовых условиях во время Первой 
мировой войны. 

Отдельный акцент сделан на сравнительно малоисследованных аспектах темы. 
В частности, вопросе женщины на фронте, который рассмотрен в двух измерениях: 
женщина-военный и женщина (мирный житель) вблизи фронта. Значительное 
внимание уделено явлению небоевых контактов между воинами армий-
противников. Более подробно рассматривается военно-антропологический 
компонент истории добровольческих формирований в австро-венгерской армии – 
Легиона УСС и Польских Легионов. 

Ключевые слова: Австро-Венгрия, Российская империя, Первая мировая война, 
вооруженные силы, быт, история повседневности, милитарная антропология.  

 
SUMMARY 

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

Russian armies on Ukrainian territory during the First World War. – Manuscript 
copyright. 

Dissertation for the degree of a candidate of historical sciences in specialty 
07.00.05. – Ethnology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of The Ministry 
of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020.  

By means of attraction of a wide range of thematic sources and historiographic 
heritage the thesis studies the problem of military-anthropological dimension of The First 
World War on the Ukrainian lands. In particular, the study refers to the everyday life and 
living conditions of the soldiers of the Austro-Hungarian and Russian armies – the main 
opponents of the Great War in the defined geographical boundaries. 

The source of the research consists of published, partly published and unpublished 
materials of archives and collections of documents. The thesis uses a significant number of 
illustrative sources – photographs which illustrate the investigated features of the soldiers’ 
everyday life and the living conditions of the troops.  

The complex of historiography involved in work includes both domestic and foreign 
works devoted to the research subject. Among them there are works of a general-historical 
nature, as well as those that are devoted to issues inherent in special branches of historical 
science (uniformology, phaleristics). 

The study contains information on the military-historical development of Ukrainian 
territories at the beginning of the 20th century. Considerable attention is paid to the issues 
of uniform and equipment, the provision of material support, the soldiers’ living 
conditions of the investigated armies in the front conditions during the First World War. 
The paper also focuses on various issues of the warriors’ everyday life, in particular, 
interethnic communication, transformation of festive practices in front-line conditions, and 
so on. 
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Relatively less-studied aspects of the topic especially stand out. In particular, the 
issue of the woman at the front, this is considered in two dimensions: a military woman 
and a woman close to the front. Considerable attention is paid to the phenomenon of non-
military contacts between soldiers of the opposed armies. The work gives a more detailed 
analysis of the military-anthropological component of the volunteerism history in the 
Austro-Hungarian Army – the USR Legion and the Polish Legions. It is emphasized that 
their way of life significantly influenced the formation of the appropriate cultural 
environment. The acquisitions produced in it would have a significant impact on the 
development of the national movement of Poles and Ukrainians after the First World War. 

The paper also substantiates the importance of military-anthropological studies of 
the First World War, in particular on Ukrainian lands. Similar studies allow a more 
comprehensive examination of the conflict. In this context, positive factors can include the 
fact that the results of the work can be involved and used in other branches of historical 
science, such as ethnography, history of everyday life, history of mentality, etc. 

Key words: Austro-Hungary, The Russian Empire, the First World War, armed 
forces, daily routine, the history of everyday life, militaristic anthropology.  
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