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AD LECTOREM
Завершення Першої світової війни, державотворчі процеси на центральних та східноукраїнських землях прискорили

утворення іншої української держави. “Годинник Австро-Угорщини зупинився”.
18 жовтня 1918 р. було створено Українську Національну Раду (УНРаду) як Конституанту українців в Австро-

Угорській імперії. 19 жовтня УНРада прийняла постанову про створення Української держави на українських
етнографічних землях. Національні меншини мали бути представлені в УНРаді пропорційно. Президентом УНРади став
український громадсько-політичний діяч, юрист Євген Петрушевич.

Падіння дуалістичної монархії вивільнило потік взаємних територіальних претензій між поляками та українцями.
Утворення в Кракові Польської ліквідаційної комісії (ПЛК) задля приєднання Галичини до польської держави суттєво
активізувало зусилля львівської делегації УНРади щодо реального перебирання влади на місцях і творення управлінської
вертикалі. Після чергової відмови австрійського намісника Карла фон Гуйна передати владу в краї українцям стало
зрозуміло, що конфлікту національних і державницьких інтересів за Східну Галичину з поляками не уникнути.

31 жовтня 1918 р. керівництво львівської делегації УНРади ухвалило остаточне рішення про збройний виступ. Того ж
вечора на засіданні Української Генеральної Військової Команди було погоджено план здобуття влади у Львові збройним
шляхом.

Проти ночі на 1 листопада 1918 р. українські військовики взяли під контроль усі важливі державні, військові та
транспортні об’єкти міста. Перебирання українцями влади відбулося на всіх теренах Східної Галичини. 9 листопада
створили уряд – Раду державних секретарів, під керівництвом Костя Левицького, а 13 листопада було проголошено ЗУНР.



Карта “Україна та її сусіди”, 
автор Орест Кузьма. 

Український жовнір. 
Калєндарик на 1919 рік.
(Коломия, 1919)



Однак, через повстання польського населення Львова проти української влади та вторгнення ззовні польських військ,
українські підрозділи разом з цивільними органами влади були змушені відступити зі Львова 22 листопада 1918 р.
Українські солдати розпочали облогу Львова.

Війна набула затяжного характеру, лінія фронту тягнулася від Сокаля до Турки. Перелом у військових діях відбувся
у червні 1919 р., коли відбувся великий наступ польських військ. Значний внесок в його успіх зробила так звана армія
Галлера (Польська армія у Франції), сформована країнами Антанти для боротьби з більшовизмом, яку поляки використали
проти українців.

Польські війська захопили всю Галичину, за винятком невеликої ділянки території між Дністром та нижнім Збручем.
Незважаючи на героїчну “Чортківську офензиву” (український наступ 7–28 червня 1919 р.), відлік часу існування ЗУНР
невблаганно підходив до свого завершення.

В середині липня УГА, а з нею й українські установи, були змушені переправитися за Збруч, де Галицьку Армію ще
чекала важка боротьба проти більшовицької Росії. На жаль, через внутрішні та зовнішні чинники це політичне утворення
західних українців не було тривким. Недосконалість адміністративного апарату, нестача матеріального забезпечення армії,
а насамперед, зовнішньополітична експансія Польщі і – меншою мірою – Румунії спричинили його занепад.



Карта Західно-Української 
Народної Республіки (1918–1919).

Історичний атлас України.
(Монтреаль; Нью-Йорк; 
Мюнхен, 1980)



Не менш важливим є і той факт, що розбудова ЗУНР (ЗО УНР) на колишній підавстрійській території мала власні
особливості державотворення, відмінні від наддніпрянського досвіду національно-державного життя. Про згадані відмінності
згадував один із урядовців ЗУНР Лонгин Цегельський.

Цитата:
“Ви царських порядків в Україні не заводіть. Як ми лучилися б з Вами, то тільки зі застереженням широкої автономії
для Галичини. Ми хочемо мати свій сойм і свою провінційну владу, бо наші відносини дуже відмінні від ваших.
Галичина від 1848 року привикла до конституційно-парляментарного ладу, а ви його ще не мали. Галичина католицька
і Церква в нас національна та займає поважне становище. А Ваша Україна православна і церква у Вас зросійщена,
покищо неприхильна Українству. Галичина звикла до західньо-европейського права, а у Вас закони російські, інакші”.

Лонгин ЦЕГЕЛЬСЬКИЙ – український громадсько-політичний діяч, дипломат, міністр внутрішніх справ ЗУНР.

Цитата:
“Галичина 1918 – 1919 рр. – єдиний в новітній історії приклад українського державного правопорядку”.

Іван ЛИСЯК-РУДНИЦЬКИЙ – український історик і публіцист, професор Альбертського університету (Канада).

Але значення існування ЗУНР важко переоцінити. Вона відродила державотворчу традицію на українських землях,
перервану ще з XIV століття.

За спостереженнями історика С. Кобути, у порівняно стислі строки вдалося організувати, створити і забезпечити
функціонування державних структур та органів правопорядку.



У відділі рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка НБ ЛНУ ім. Івана Франка зберігається
236 документів періоду (266 одиниць). В цій віртуальній виставці пропонуємо до Вашої уваги вибірку державних
нормативно-правових документів і матеріалів. Документи включають розпорядження, обіжники та інструкції урядовців
державних органів влади, збірники та проекти законів, розпорядження військових властей, розпорядження провінційних
властей.

Це, насамперед, урядові повідомлення про перейняття влади в краї, розпорядження й оголошення щодо низки
нагальних справ державного будівництва у різних частинах Західноукраїнської Республіки – питання земельної реформи
та різноманітних земельних справ, будівництва і розвитку українських шкіл тощо. Багато оголошень стосуються боротьби
зі спекуляцією. Майже всі вони укладені українською мовою, але трапляються польською та їдиш, призначені, відповідно,
для польського та єврейського населення ЗУНР. Географічно, в розпорядженнях провінційних властей переважають
документи і матеріали, які стосуються Коломийського повіту. Зовсім невелику кількість складають розпорядження
станіславівських, сокальських та заліщицьких властей.



Документи, що представлені Вашій увазі опубліковано у виданні:

Західно-Українська Народна Республіка в документах і матеріалах Наукової бібліотеки
Львівського національного університету імені Івана Франка : альбом-каталог / упор. Ю. Лисий.
Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. 252 с., іл.



Українська Народна Рада [Статут] : 
“У. Н. Р. єсть конституантою тої 
части Україньского Народа, яка живе 
в австро-угорскій Монархії...”. [Львів], 
18–19 жовтня 1918. 

Збірник законів, розпорядків та 
обіжників проголошених Державним 
Секретарятом Зах[ідної] Укр[аїнської] 
Нар[одної] Републики. Станиславів : 
З печатні Е. Вайденфельда і брата 
в Станиславові, 1918. 27 с. 



Державний Комісар Повіта Коломия: 
Др. Стрийський. Розпорядок Державного 
Секретаріяту з дня 12-ого грудня 1918. 
[Листівка] : “про продовженнє мораторії
для правно-приватних грошевих
домагань супроти довжників на теріторії
Західно-Української Народної
Републики...”. Коломия : Окружна
Військова друкарня в Коломиї (Ч. 64) 
під управою Ореста Кузьми, Ч. 58, 1918.



Др. Голубович, в. р. През[идент] Ради держ[авних] Секрет[арів], 
Др. Іван Макух, в. р. С[екретар] внутр[ішних] справ, Іван Мирон, 
в. р. Сек[ретар] желізниць, Бубела, в. р. Управитель Секр[етаріату] 
військ[ових] справ. Зарядженє [Листівка] : “державного Секретаріяту
внутрішних і військових справ, видане дня 16-го лютого 1919 
в порозуміню з причасними Державними Секретаріятами в справі
виконання умови заключеної дня 2. лютого...”. Станиславів : 
Друкарня Льва Данкевича, 16 лютого 1919.



Укр[аїнський] держ[авний] повіт[овий] Комісаріят в Залїщиках
Ч: 2690/І. Повіт[овий] військ[овий] Командант: Сотник Іванович в. р., 
Укр[аїнський] держ[авний] повіт[овий] Комісар: Д-р Стефанович в. р. 
На підставі телєґрафічного розпорядження Держ[авного] Секретаря 
внутрішних справ Д[окто]ра Макуха з дня 22/IV.1919. Ч. 3524/19 
оголошує слїдуюче [Листівка] : “Телєграма Голови Народніх міністрів 
до Президента Секретаріяту...”. Заліщики, 27 квітня 1919.

Анотація: Телеграма голови Ради народних міністрів УНР Бориса 
Мартоса до голови Державного секретаріату ЗО УНР Сидора 
Голубовича з постановою довести до загального відома вимогу 
до службовців і військових – громадян Наддніпрянської України, 
які перебувають на території ЗО УНР, прибути до місць перебування 
відповідних установ і приступити до виконання обов’язків. 
Це оголошення мали розклеїти в Заліщиках згідно з розпорядженням 
місцевого державного повітового комісаріату.



Зелїзницї Західно-Української Народної Републики. 
Приреченє. [Бланк] : “Прирікаю Західно-Українській 
Народній Републицї беззглядно повинуватись всїм
законам і розпорядкам...”. Станиславів : 
Друк Е. Вайденфельда і бр[ата], [7 грудня 1918].



Директор держ[авних] залїзниць: Лиссий. Дирекція
державних залізниць в Станиславові. Ч: 1735/І. 
Справа: Розсіванє неправдивих вістий залїзничниками. 
[Листівка] : “До всїх залїзничих урядів в Станиславові”. 
Станиславів, 20 травня 1919. 



Надзвичайне видання “Републики” до ч. 94. 
Офіціяльний комунікат. [Листівка] : “Урядово повідомляють: 
Відпоручники Держ[авного] Секретаріяту, які виїхали вчора
в ночі у справі переговорів з румунською Начальною Командою, 
повернули сьогодня назад...”. Станиславів, 24 травня 1919.



Бубела. Державний Секретаріят військ[ових] справ. През. 
Ч: 2562/Тель. Зарядженя для береженя тел[єфонічної] тайни. 
До... [Листівка] : “І. З огляду на це, що останнїми часами зачали 
доходити до публичнього відома передані телєграфом або
телєфоном тайні зарядженя...”. Станиславів, 18 лютого 1919. 



Постанови для нечинного жовнїра краєвої оборони 
[Листівка] : “1. Карта краєвої оборони є для нечинного 
жовнїра виказом его відношення в краєвій обороні...”. 
[б. м.], [1919?].



Особливості примірника:
на зв. арк. ін. рукопис. док.: Ч. 179. До Комісиї
Причинкової. Самбір, дня 10/4 919 в Рудках. 
До відомости і дальшого урядованя і заг. В. Рудки, 
14/IV/1919, ч. 1135; підпис олівцем: Вітошинський ппк.



Начальник Штабу: Курманович в. р. Радіо депеша 
з Берліна з дня 15/6.1919. [Листівка] : “Наш специяльний
кореспондент зі Львова доносить, що Поляки занявши
східну Галичину...”; Звідомленє Н[ачальної] К[оманди] 
Г[алицької] А[рмії] з дня 14, і 15/6.1919. “Наші передні 
стежі під проводом поручника Яремкевича осягнули нині 
14-го вечером Станиславів...”. [б. м.], 14, 15 червня 1919. 



Слова присяги для жандармів (офіцирів і мужви) Західно-Української 
Народньої Републики. [Листівка] : “Присягаю торжественно
Всемогучому Богу на вірність і посвяту Західно-Українській 
Народній Републиці...”. [б. м.], [б. р.]. 

Особливості примірника: документ роздруковано на зв. польської 
листівки T. S. L.; записи олівцем – “49”, “500 прим.”, “Боберськ[ий]”,
“платить Команда Укр. Жандармерії”.



Комаринський. Окружний військовий Командант. П. 63|19. 
Полевий Суд Окружної військової Команди в Тернополї як доразовий. 
Засуд смерти. [Листівка] : “За провід і участь в рабунках доконаних 
в ночи з дня 13. на 14. лютого...”. Тернопіль : Друкарня Д. Окса 
в Тернополї, ул. Валова 8, 19 лютого 1919. 



Українська Ґенеральна Команда. Оповістка. 
[Листівка] : “З огляду на проголошений 
стан облоги заводиться наглі суди, під які 
підпадають усі військові і цивільні особи...”. 
Львів, 8 листопада 1918.



Галібей, сотник в. р., командант міста. Команда міста Коломиї. 
Ч. 578/19. Зарядженнє. [Листівка] : “З огляду на це, що ріжні
темні духи вихіснували зарядженнє Командою міста застановленнє
стягання військових одностроїв для своїх цілей, заряджуєсь...”. 
Коломия : Друкарня Окружної Військової Команди в Коломиї, 
10 березня 1919.



Окружний військовий Командант Примак в. р. 
Окружна військ[ова]. К[о]м[ан]да Коломия. Ч: 3709. 
Оголошеннє. [Листівка] : “З огляду на серійозність
хвилі на фронтах наших військ...”. Коломия : 
Друкарня Окр[ужної] Військ[ової] Команди під 
управою Ореста Кузьми в Коломиї, Ч. 587, 23 
квітня 1919.



Федір Примак. Окружний Військовий Командант. 
Приказ військам і населенню округа Коломия. [Листівка] : 
“Момент, який саме нині переживаємо, є епохальний історичний. 
Антанта визнала нашу самостійність і независимість по Сян...”. 
Коломия : З друкарні Окр[ужної] Військ[ової] Ком[анди] 
в Коломиї, Ч. 757, 22 травня 1919. 



Сотник др. Іл[ля] Цьокан. Окружний військовий Командант. 
До населення Тернополя! [Листівка] : “З огляду на воєнне
положення уважаю за відповідне для орієнтації і успокоєня
населеня оголосити слідуюче...”. Тернопіль, 1 червня 1919.



Команда міста. Ч. 2|19. Зарядження! [Листівка] : “Всі виїзджаючі
поза границі Західно-Україньскої Народньої Републики можуть 
із собою забирати готівкою або цінними паперами найбільше 
квоту 2000 кор. ...”. Коломия : З друкарні Окружної Військ[ової] 
Команди в Коломиї під управою Ореста Кузьми, Ч. 96, 1919.



Повітовий Державний Комісар. Управитель Староства Др. І. Стрийський. 
Ч. 4092/П. Ш. К. Обіжник до Дирекций видїлових шкіл, Управ народних
шкіл, Начальств Громад, Урядів парохіяльних і шкільних Комітетів
в Коломийськім повітї. [Листівка] : “В пору, коли в імя свободи та 
самоозначеня народів Українське Правительство переняло на рідній
земли власть в свої руки...”. Коломия : Друкарня Вільгельма Бравнера
в Коломиї, 25 грудня 1918.



Державний Комісар Повіта Коломия: Др. Стрийський. 
Зарядження. [Листівка] : “Відповідно до розпорядку Держ[авного] 
Секретаряту внутр[ішніх] справ з дня 13. лютого 1919. Ч. 958|19 
заряджую...”. Коломия : З друкарні Окр[ужної] Військ[ової] 
Ком[анди] в Коломиї, Ч. 355, 5 березня 1919. 



Державний Комісар Повіта Коломия 
Др. Стрийський. Урядове оголошення. 
До Населення міста Коломиї. [Листівка] : 
“В цілій Европі є нині катастрофальна
недостача харчів, а деякі краї терпять
навіть страшний голод...”. Коломия : 
Друкарня Окр[ужної] Військ[ової] 
Команди під управою Ореста Кузьми 
в Коломиї, Ч. 319, 25 лютого 1919.


	Документальна спадщина ЗУНР у фондах �Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка�[віртуальна виставка]
	Номер слайду 2
	Номер слайду 3
	Номер слайду 4
	Номер слайду 5
	Номер слайду 6
	Номер слайду 7
	Номер слайду 8
	Номер слайду 9
	Номер слайду 10
	Номер слайду 11
	Номер слайду 12
	Номер слайду 13
	Номер слайду 14
	Номер слайду 15
	Номер слайду 16
	Номер слайду 17
	Номер слайду 18
	Номер слайду 19
	Номер слайду 20
	Номер слайду 21
	Номер слайду 22
	Номер слайду 23
	Номер слайду 24
	Номер слайду 25
	Номер слайду 26
	Номер слайду 27
	Номер слайду 28
	Номер слайду 29
	Номер слайду 30

