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Висвітлені основні здобутки формування української історичної спадщини з проблеми еволюції 

парамілітарних рухів Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. в українські військові з’єднання.  
 
The paper highlights the main achievements of Ukrainian historiographical heritage from the point of view of the 

evolution of Galicia paramilitary movements of the late XIX – early XX century, the Ukrainian military units. 
The article highlights and analyzes the main stages of the study: 1) works of researchers of the interwar period in 

Western Ukraine and the diaspora historians, who laid the conceptual foundations of informative study of the entire 
Ukrainian national movement and political history and the history of Cossack riflemen paramilitary companies in 
particular; 2) The work of historians of the Soviet period; 3) The studies of Ukrainian historians who appeared in the late 
80’s – early 90’s of XX century during the collapse of the Soviet Union when the history of paramilitary organizations was 
treated as a “white spot” and in terms of the existing Soviet system was forbidden to write about; 4) The works of historians 
of the period of independent Ukrainian were based on democratic methodological principles. 

Particular attention is drawn to the memorable leaflets, which were published in Western Ukraine, Canada and the 
U.S., which form two groups of works of civil and political activists ZUNR. Of the greatest importance to historians is the 
work of ZUNR leader K. Levytskyi who investigated the problems of national revival in the late XIX – early XX century 
and activities of socio-political organizations and paramilitary associations. The importance of the historical-journalistic 
publications, which mainly took the form of leaflet memories in the 20’s of the twentieth century was also emphasized. The 
role of contemporary Ukrainian newspapers, including significant place, which is occupied by the military – historical 
illustrated magazine “Chervona Kalyna Chronicles”, which came out in Lviv in 1929–1939 s. A lot of leaflet memories and 
biographies of participants liberation struggle 1914–1923 were published there. 

 
Актуальним завданням сучасної історичної 

науки є дослідження українського парамілітарного 
руху, що висвітлює один з етапів формування націо-
нальних збройних сил. Протягом тривалого часу на 
проблему парамілітарного руху не звертали уваги 
українські дослідники, що спричинено низкою 
причин.  

На цьому етапі розвитку української історич-
ної науки інтерес до діяльності молодіжних 
товариств різко зріс, адже окремі із цих товариств 
відновили свою діяльність за сучасних умов та віді-
грають помітну роль у вихованні молоді й суспільно-
політичному розвитку країни. Тому існує потреба 
врахування їх історичного досвіду й уроків, 
відображених у науковій літературі, яка акумулює 
доробок попередніх поколінь дослідників та підно-
сить вивчення проблеми на якісно новий рівень [1]. 

Наприкінці XIX – на початку XX ст. в Австро-
Угорщині виникли легальні можливості для утво-
рення та діяльності національних товариств такого 
типу, які за напрямком своєї роботи – спортивні, 
гімнастично-протипожежні та інші належали до 
парамілітарних організацій [2]. 

Тема українського парамілітарного руху, яка 
стала предметом аналізу української історіографії, 
дає підстави для її узагальнення і вивчення. 

Узагальнюючи її вивчення, можна виділити 
такі етапи дослідження: 1) твори дослідників міжво-
єнного періоду у Західній Україні та діаспорних 
істориків, де були закладені інформативно-концепту-
альні засади вивчення усього українського 
національно-політичного руху й історії січового 
стрілецтва та історії парамілітарних товариств 
зокрема [3]; 2) роботи істориків радянського періоду; 
3) праці українських істориків, які з’явилися у кінці 
80-х років – на початку 90-х рр. ХХ ст. в умовах 
розпаду СРСР де історія парамілітарних організацій 
розглядалася як “біла пляма”, про яку писати в 
умовах існуючої радянської системи було заборо-
нено; 4) роботи істориків періоду незалежної Україн-
ської Держави, в яких тема парамілітарних товариств 
розглянута на демократичних методологічних 
засадах. 

У міжвоєнний час найбільше видано мему-
арних книг, які побачили світ у Західній Україні, 
Канаді та США. Вони становлять дві групи: праці 



А.Я. Нагірняк 

державно-політичних діячів ЗУНР і книги безпосе-
редніх учасників збройної боротьби. Велику значу-
щість для істориків, мають праці голови уряду ЗУНР 
К. Левицького [4–6], в яких досліджуються проблеми 
національного відродження наприкінці XIX – по-
чатку XX ст., діяльність громадсько-політичних орга-
нізацій та парамілітарних товариств [7]. 

До кращих творів мемуарної літератури цього 
періоду слід зарахувати твори М. Заклинського [8], 
М. Галущинського [9], Д. Паліїва [10] та ін. 

Спробу оцінки діяльності парамілітарних 
організацій у розгортанні національно визвольних 
процесів у Галичині були дані в історико-публі-
цистичних виданнях, які переважно подані у формі 
спогадів у 20-х рр. ХХ ст. 

Серед тогочасних українських часописів знач-
не місце посідає військово-історичний ілюстрований 
журнал “Літопис Червоної Калини,” що виходив у 
Львові у 1929–1939 р., у якому публікувались 
спогади і біографії учасників визвольних змагань 
1914–1923 рр. Це праці М. Андрусяка [11;12], Л. Леп-
кого [13;14], К. Купчанки [15], І. Блажкевича [16],  
О. Грицая [17]. 

Окремі публікації, що стосуються молодіж-
ного парамілітарного українського руху вийшли у 
виданнях “Сокола Батька” [18; 19], у яких автори 
розглядали спортивно-пожежні товариства у кон- 
тексті їх еволюції у майбутні військові формування.  

Після встановлення радянської влади у Захід-
ній Україні дослідження, пов’язані з національно-
визвольним рухом були припинені. Історіографія 
радянського періоду ігнорувала події визвольних 
змагань українського народу. Протягом усього часу 
існування СРСР вона або замовчувала існування 
національних молодіжних організацій, або подавала 
їх діяльність, зокрема військовопідготовчу, як нега-
тивну та відверто ворожу. Ідеологічна машина 
радянської доби трактувала роль національних 
українських молодіжних формувань у національно-
визвольній боротьбі як буржуазно-націоналстичну, а 
військовопідготовчу діяльність галицької молоді як 
контрреволюційну [20, с. 4]. 

Репресивні органи рішуче боролися проти 
української національної думки і розгорнули репресії 
проти колишніх військово-політичних діячів та 
місцевої інтелігенції. Такі події змусили частину 
еліти галицьких земель емігрувати за кордон і 
продовжувати свою діяльність в еміграції. 

Серед діаспорної літератури слід виділити 
дослідження В. Леника Українська організована мо-
лодь [21], яке стало першим синтетично-узагальню-
ючим дослідженням з історії українського молодіж-
ного руху. Більша частина праці присвячена 
діяльності “Сокола”, “Січі”, “Пласту” й іншим 
товариствам Галичини, а решта розвитку молодіжних 
організацій на інших етнічних теренах. При цьому  

В. Леник докладно розкрив етапи й зміст організа-
ційно-ідеологічного становлення об’єднань, зокрема 
й нарівні окремих навчальних закладів [22].  

Особливе значення серед діаспорних видань 
має книга С. Ріпецького [23], в якій визнаний історик 
аналізує значення довоєнних січових організацій, 
досвід організації та проведення ідеологічної роботи 
у Легіоні Січових Стрільців. Автор простежує весь 
процес розвитку та встановлення стрілецьких форма-
цій, створення та діяльності парамілітарних това-
риств, які поступово трансформувались у загони 
Січових Стрільців.  

Окремо слід виділити праці Л. Шанковського 
[24; 25; 26], який став одним з організаторів 
української воєнно-історичної школи в Канаді та 
США. 

Велике значення для дослідження парамілітар-
них рухів у Галичині мають історико-мемуарні праці. 
До них можна зарахувати праці К. Трильовського 
[27, С. Левицького [28; 29], Е. Жарського [19; 30],  
Я. Кузьміва [31]. 

Зокрема, С. Левицький у праці “Український 
Пластовий Улад в роках 1911–1945 в спогадах автора 
(Причинки до історії Пласту)” у хронологічному 
порядку показав етапи розвитку українського скаут-
ського руху та детально показав його організаційну 
мережу у Галичині. Книга містить безліч фактів, точних 
дат, цифр, прізвищ назви 93 куренів, що свідчить або 
про справді феноменальну пам’ять, або про викори-
стання інших джерел [22]. Е. Жарський у працях повно 
системно висвітлив етапи розвитку Українського 
спортивного союзу та спортивного руху в Галичині 
наприкінці ХІХ – 30-х роках ХХ ст. [22]. 

Особливо слід відзначити діаспорні видання, 
які були підготовлені до ювілейних дат. Серед них 
ювілейне видання до відзначення 50-річчя створення 
Січових Стрільців [32], “Альманах Ради фізичної 
культури 1945–1948” [33], “Альманах з нагоди 25-
річчя утворення Українського Спортового Союзу” 
[34], “Альбом 50-ліття Пласту” [35] та інші.  

Значним внеском української діаспорної істо-
ріографії є також синтетичні праці про окремі 
регіони західноукраїнських земель, які містять 
великий фактологічний матеріал [36; 37; 38; 39]. 

Політичні зміни в СРСР у другій половині  
1980-х рр., що пов’язані з горбачовською перебудовою, 
привели до певних змін і у висвітленні національних 
історій. В українській історіографії, що вивчала т. зв. 
“білі плями”, однією з перших почали досліджувати 
історію національних товариств, українського стрі-
лецтва і Західно-Української Народної Республіки.  

З проголошенням незалежності України, 
сучасна українська історіографія показала новий 
рівень досліджень, який спирався на широку дже-
рельну базу. В цей період почали з’являтись 
передруки з діаспорної літератури. Серед них значне 
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місце у висвітленні української військової історіо-
графії з проблем цього періоду, що були перевидані в 
нашій державі є праці І. Крип’якевича і Б. Гнатовича 
[40], В. Леника [41]. 

Аналіз парамілітарного руху в Україні розпо-
чали тільки у 1990-х рр. Першим помітним явищем в 
історіографії цього періоду стала брошура івано-
франківського дослідника І. Андрухіва “Західно-
українські молодіжні товариства “Сокіл”, “Січ”, 
“Пласт”, “Луг” [42]. Використавши матеріали 
періодики, архівів та зарубіжної україніки, автор в 
окремих підрозділах у концентрованому вигляді 
розкрив засади, організаційне становлення. Напрями 
діяльності згаданих товариств та показав вплив на 
них з боку політичних партій [1, с. 96]. 

У цей період з’являються роботи відомих 
дослідників стрілецького руху М. Литвина і К. Нау-
менка [43–45], у яких автори показують передумови та 
процес еволюційного розвитку національних парамі-
літарних організацій Галичини, визначають причини, 
що спонукали до створення парамілітарних формувань. 

Треба звернути увагу на книгу Б. Якимовича 
“Збройні сили України: Нарис історії”, в якій висвіт-
лено не лише основні етапи історії українського 
війська, а й еволюцію національних парамілітарних 
товариств [46]. Значний пласт історичного матеріалу, 
який показує формування національних збройних 
структур, піднято у навчальному посібникові С. Ма-
карчука “Українська республіка галичан” [47] та  
О. Шишки “Слідами листопадових боїв” [48, 49, с. 5].  

Водночас 90-ті рр. ХХ ст. стали періодом 
активного вивчення діяльності парамілітарних гро-
мадських товариств “Січ”, “Сокіл”, “Пласт”, “Січові 
стрільці”. Особливі зусилля науковців були спрямо-
вані на висвітлення бойового шляху легіону 
Українських січових стрільців у 1914–1918 рр. та 
дослідження трансформацій і зв’язку цих військових 
формувань із Галицькою армією ЗУНР та Січовими 
стрільцями УНР. Це перш за все науково-популярні 
публікації В. Гордієнка [50], брошура С. Лилика [51], 
краєзнавчі роботи Р. Матейка та Б. Мельничука [52]. 

Велику роботу у дослідженні проблем розвит-
ку та функціонування молодіжних організацій 
Галичини, їх напряму діяльності та структури 
провели М. Лазарович [53], М. Пантюк [54]. 

Значний внесок у вивчення військових 
аспектів національно-визвольних процесів на україн-
ських землях кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. 
зробив науковий Вісник Національного університету 
“Львівська політехніка” “Держава та армія” (відп. 
редактор проф. Л.Є. Дещинський), зокрема статті 
Л.Є. Дещинського [55], О.Й. Дем’янюка [56] та ін. 

Для вивчення теми парамілітарних рухів 
важливе значення мають дисертації та монографії, 
написані на рубежі ХХ – ХХІ ст. 

Корисну інформацію про зародження і розвиток 
парамілітарних організацій в Україні подає у своїх 
працях тернопільський дослідник Б. Трофим’як [57; 
58]. У монографії “Гімнастично-спортивні організації 
у національно-визвольному русі Галичини (друга пол. 
ХІХ ст. – перша пол. ХХ ст.”) автор висвітлює основні 
етапи становлення та діяльності спортивно-пожежних 
товариств, показує внесок цих товариств у розгор-
тання національно-визвольного руху та причетність 
спортивно-пожежних товариств до військового 
вишколу молоді і створення січового стрілецтва. 

Певне значення для вивчення цієї проблем має 
монографія О. Вацеби [59], у якій поглиблено роз-
крито проблему зародження та становлення спортив-
них клубних об’єднань, показано їхні закордонні 
зв’язки та роль міських центрів у розвитку фізичної 
культури, здійснено ґрунтовний аналіз видавничої 
справи та організаційно-методичної літератури з 
питань тіловиховання і спорту, що з’явилася в 
Західній Україні за досліджуваної доби [1, с. 97].  

З-поміж дисертаційних досліджень, заслуговує 
уваги дисертація О. Дем’янюка [20], в якій з’ясовано 
тенденції зародження українського молодіжного 
руху, охарактеризовано процес переходу молодіжних 
товариств від фізкультурно-спортивного до військо-
вопідготовчого напряму діяльності, а також визна-
чено роль вихованців молодіжних організацій у 
військово-політичних подіях Першої світової війни.  

Підсумовуючи зазначене вище, доводиться 
констатувати, що проблема парамілітарних організа-
цій у Галичині належно відображена у літературі. 
Але тематика діяльності цих організацій залишається 
недостатньо дослідженою. Досі немає комплексних 
узагальнювальних праць про впливи політичних пар-
тій на ці організації та перспективним залишається 
дослідження іншомовних видань даного періоду.  
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