
Волод· Бнрчак.

Д рогобицька Епопея.
(Уривки з спогадів).

Передне слово.

Колиб ці спомини я був писав безпосерєдно по подіях, 
вони булиб схожі до дикого хмелю, що віткою за віткою 
чіпляється дерева і творить природні, гарні жмутки — в по
зірному неладі і хаосі. Спомини, списані по часі, подібні до 
штучно плеканих огородців. Є в иих лад і порядок, та не- 
достає їм свіжости та настрою й хаосу хвилі.

Помимо цього, такі спомини мають одну доб^у^прйкме- 
ту: віддалені в часі від подій, маємо ми ліпший їх 
А то часто стояли ми під деревами і за ними не„ бачий«* л Р  
са. Кфлиж віддалилися, не ©дна подія, що видавалйд.р^й 
час дуже важна, зискала в перспективі свою приро$0^,'в^й 
личину, ииьша, колись дрібна, набирає в часі враз з инЙшіг 
ми, що по ній слідували, правдивої ваги і значіння.

Списав я ці спомини в 1919 р. в Камінці Под. і в 1920 
в Відні. В 1928 році — справив їх та доповнив.

Пишучи, хотів я, щоб стали вони дзеркалом чесного 
і нечесного, високого, що піднімало наші душі в гору і під
лого, щ© їх понижало. Хотів би я, щоб з иих пізнано хоч 
вчасти, як це легко говорити і обезцішовати — а як тяжко 
б у д у в а т и .  І хотів би я ще, щоб головно молоде поко
ління спізнало як треба сталити характери.

Як каже Шевченко:
Хотілося б жить на світі,
Та ба! Т р е б а  в ч и т и с ь ,
Щ е з малечку треба вчитись,
Як на світі жити.
А то битимуть тай годі!

І. Перед 1. Падолиста 1918. р.

Про події, що діялися у Галичині дня 1-го та 2-го па
долиста, оповідано потім довго. Часто чув я, а то й читав, 
як люде вихвалювалися: „я з а н я в ,  я з д о б у в  то і то мі
сто". В таких величаннях було трохи правди — і неправди 
одночасно! Правда, бо Імярек поправді „заняв“ це місто; 
неправда та неточність-остільки, що той Імярек, був лише 
останнім звеном в ланцугу подій, що тяглися довгі літа.

Не є моєю цілю змальовувати культурні й політичні 
змагання, які велися в другій половині XIX віку в Галичині
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Піднесу факт, що пересічно в кожнім галицькім повіті ішла 
жива праця на всіх полях — просвітнім, економічнім, полі
тичнім. Підметом тої праці була українська інтелігенція, 
предметом українське селянство, в менчій мірі робітництво. 
І події, про які оповідаю були можливі тільки при повній 
згоді між масами та інтелігенцією.

Організації політичні, економічні та культурні були 
в дрогобиччині такі самі, як і в иньших повітах. Українських 
політичних партій було три: національно-демократична (піз
ніше трудова), соціяль демократична і радикальна. При остан
ніх передвоєнних виборах до парляменту в Відні, національ- 
демократи не спромоглися вибрати свого посла найбільше 
ізза того, що не мали добрих агітаторів. Проти кандидата 
партії иац. демократичної стояв польский кандидат і кандидат 
У.С.Д. Вітик. Цей мав за собою робітників з Борислава і добрих 
агітаторів. Вийшов послом, але по виборах між ним і заря
дом партії щось було попсувалося, від 1909 не показався 
він більше до Дрогобича. Причини того розладу не знаю. 
Третьою партією була радикальна,.якої організаторами були 
головно студенти університету. Організаторами нац. демокр. 
партії був др. Я. Олесницький, опісля др. Г. Кузів, а в часі 
війни др. Антін Г'орбачевський, бувший посол австрійського 
парляменту, адвокат з Чоргкова, який однак в часі війни 
був осів в Дрогобичі.

Далеко ліпше як політична праця, представлялася еко
номічна та освітна, хоч і тут не йшла праця як повинна бу
ла йти в найбогатшому повіті Галичини. Важніші товариства 
булн приблизно такі самі, як і в кожному иньшому повіто
вому місті. Економічні були: Н а р о д н и й  ді м,  позичкова 
каса, яка мала свої три дими та уділювала кредит не тільки 
населенню дрогобицького повіту, але й українським касам 
сусідніх повітів. Як все, директор каси був впливовою лю
диною. Мабуть від 1906 р. був ним о. Антін Рудницький. 
По дрогобицьких передмістях були каси системи Райфайзе- 
на. Вже в часі війни засновали ми молочарську спілку 
і „Силу“, кооперативу для закупна рільничих знарядів. Філія 
„ П р о с в і т и “ мала сіть читалень по повіті. Вів її др. Ярос
лав Олесницький доки не перенісся до Львова, пізнішим 
головою був др. Володимир Чапельський, але душею філії 
був о. Василь Кункевич, вдовець, катехит горожанської (ви- 
ділової) школи. Це був тип карної робучої людини. Як член 
виділу філії „Просвіти“, обїздив як в літі, так і в зимі чи
тальні „Просвіти“, заложив з нічого селянську бурсу Філії 
„Просвіти“ і був ЇЇ касіером і референтом і мало що не на
стоятелем.

Б у р с у  С в. І в а н а  Х р е с т и т е л я  вів гімназійний 
катехит П о л і е в к т  Кми т ь .  Як о. Кункевич був все ка- 
сієром, так П, К. був все головою виділу бурси. Був педан
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том І точним до пересади, току вибирано його усе головою 
товариства, яке завмерло або контрольором в товаристві, 
де вкрадалися неточности. При дрібничках був невмолимий, 
за неточно вписану позицію в касі робив авантури, Провер
ку, яку він переводив в „Народнім домі” одхоровував ди
ректор, але на книги ним провірені можна було присягати. 
Коли директор каси не хотів іти зі мн©ю куди на село ло
вити рибу, я казав: „добре, не йди і я не піду, але завтра 
маю вільний час і прийду із Кмитєм на провірку каси”. 
І директор усе ішов зі мною.

Ф і л і ю  С і л ь с ь к о г о  Г о с п о д а р я  вів о. Негребець- 
кий, парох Ясеииці сілької, та що він сидів на селі, був йо
го заступцем мійський ветеринар п. В о л о д и м и р  Ч у б а 
тий,  а в часі війни я. Кромі ф. Сільського господаря зало
жено в часі війни — як вже вище згадано — торговельну 
спілку „Сила” і „Молочарський Союз”. В філії У к р а ї н 
с ь к о г о  П е д а ґо ґ і ч н о го Т о в а р и с т в  а, яке вело при
ватну Гімназію, приватний учительський семінар та курси 
для анальфабетів, працювали крім о П. Кмитя, д-ра Чапель- 
ського, о. Кункевича й мене, ще І в а н  Л і щ и н с ь к и й  та 
Т е о д о р  Ко н р а д .  З місцевої української інтелігенції на
лежить ще згадати д-ра С т е ф а н а  В и т в и ц ь к о г о ,  який 
працював в організації „Січий“, ,але від 1912 зачинав займа
тися й організацією національ-демократичного сторонництва. 
В 19 і5. пішов на війну — до У.С.С. В 1916. прийшов до 
Дрогобича новий ігумен монастиря Василіян о. О н у ф р і й  
Б у р з я к ,  який брав живу участь в громадянському житті. 
В часі війни любив запрошувати до себе німецьких військо
вих старшин, які потім говорили: ”Die Ukrainer haben eine 
gute Küche“. Міщаке мали кілька читалень на передмістях 
і каси-райфайзенки. Студенти університету, головно правни- 
ки, мали теж свою організацію фахову, а також закладали 
по передмістях „Січи“. „Січи“ перейшли з Дрогобича й на 
села. Дрогобицькі ремісники гуртувалися в ремісничім то
варистві „Зоря“· Захоронку вела п. Северина Н и ж а н к о в -  
с ь к а ,  була крім того й жіноча організація. По селах: чи
тальні „Просвіти“ та кружки „Сільського Господаря“. З ду
ховенства требаб згадати о. М и х а й л а  Б а ч и н с ь к о г о з  
Ріпчиць, що помер коротко перед війною, о. І в а н а  Не-  
г р е б е ц ь к о г о  пароха з Ясениці сільної, колишнього реда
ктора „Господаря“, із селян Я ця О л е к с о в с ь к о г о  з Ясе
ниці сільної товариша з молодих літ Івана Франка, К у л и 
ня к і в з Якубової волі і иньших.

Крім працьовників були — як і всюди — негативні ти
пи, які уважали, що цілий світ довкруги них крутиться, але 
за мало віддає їм чести.

Коротко можна сказати: як в кожному иншому провін- 
ціональному галицькому містечку. Але було одно а л е  —
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на нашу недолю. Сам Дрогобич і Його повіт не був як пе{з- 
ше ліпше иншс галицьке місто — це була галицька Калі
форнія, відома своїми підземними скарбами, своїм відмін
ним життям, описаним в Франковій повісти „Boa Constrictor“ 
та в иньших оповіданнях його, та С. Ковалева. На це життя 
звертали ми мало уваги. Коли про економічне й культурне 
життя селян дрогобицького повіта можна сказати, що воно 
розвивалося під проводом української інтелігенції Дрогоби
ча, то кипуче промислове жкття нафтових піль ішло попри 
нас. Ми його не опанували, та й не старалися взяти в свої 
руки.

Не місце входити тут з причини того. Це будуть ті 
самі, ізза яких не тільки промислове, але н купецьке життя 
східної Галичини ішло без нас, і попри нас. Не маючи на 
ціли прослідкувати ці причини, зазначую лиш, що дрого
бицька інтелігенція — з найменшими виїмками — дуже ма
ло цікавилася тим життям і мало його знала. Через те, ко
ли ми дістали це життя під свої руки — не вміли розумно 
иим заряджувати.

Це уважав я конечним зазначити на самому початку.

II· Заняття Дрогобича 1. і 2. падолиста 1918, р.

16. жовтня 1918. конституанта. В т е о р і ї  зродилася З 
УНР. Щоб вона могла дійсно народитися, мусіла би мати 
владу, але силою права традиції урядують ще скрізь австрій
ські уряди. Зі Львова дістали ми зараз по 16. жовтня наказ 
приготовлятися, щоб переняти владу. Як? — цього не зна
ли ні ми, ні наші передові люде у Львові. В цій справі 
приїздив до Дрогобича два рази куріер зі Львова. З нарад, 
які ми одбули, виходило, що владу треба переняти около 
20. падолиста. Розклад Австрії пішов однак скоро, 28. X. 
переняли владу Чехи, Поляки ладилися перемяти 3. XI., на
ші 1-го.

Пригадую собі одну з тайних нарад, відбутих в Дро
гобичі в кілька днів по 16. жовтня 1918. Зі Львова приїхав 
делегат Д*р С. В. Ми зійшлися. Хто це були „ми”? Це бу
ли ті, що не служили в війську та що на військових ділах 
цілком не розумілися — хоч мали тепер виповнити важне 
військове завдання. Було нас трьох священників і трьох 
світських. 1 делегат — хоч і був в однострої У. С. С. — 
не був військовим чоловіком. Нам сказано, що маємо приго
товлятися, щоб переняти владу. Але як це робити? До пе- 
реняття влади треба війська, ми його не мали. Українські 
стрільці та старшини були розкинені по всіх фронтах Евро- 
пи. Але і делегат зі Львова не міг нам дати конкретних 
вказівок. Як усе, коли нам приходиться творити нові річи, 
ми хапаємося ідей, що видаються нам найлекші і вимагають
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як найменше труду, так і тут ми думали, що найлекше вий
демо з положення, коли зі Львова покличуть до нас, до Га
личини гетьмана України. В першій хвилі ми не входили в це, 
чи гетьман в силі прийти нам в допомогу, але пізніше зача
ли ми приходити до розуму. Бог високо, а гетьман далеко. 
Нам самим довелося т в о р и т и  в і й с ь к о ,  переводячи тай
ну мобілізацію.

Австрійське військо розпадалося. Богацько жовнірів 
приходило до дому на відпустки і вже не вертало до вій
ська, а скривалося з крісами дома. В деяких селах число 
дезертирів доходило й до сто люда, австрійська жандарме
рія була безсильна. Коли жандарми зближалися до села, за
чинали когути піяти... Із тих когутів ми мали будувати за
вязки української армії! Це був матеріал уже перемучений 
довгою війною, виснажений гвлодом, не одітий як би було 
треба до війни під зиму, та — що найважніше — здемора
лізований: вже навчений як викручуватися від сповнення 
обовязку служби.

В Дрогобичі були цілі комісії, що дезертирам виста
вляли фалшиві документи.

Переведення тайної мобілізації поручено мені й о. В. Кун- 
кевнчові. За нами промовляло мабуть найбільше те, що — 
не було кому иншему до того взятися. Як згадано вище: 
військових кваліфікацій не мав жаден з нас, оба були ми 
так звані „оферми", але ми оба знали повіт, знали свідомих 
селян, я знав студентів університету — своїх бувших учнів 
гімназії, що тут і там пересиджували як австрійські стар
шини або підстаршини. Ми оба вже були — як це кажуть
— пустили коріння в повіті і нам вірили.

Ми згуртували кількох українських старшин австрій
ської армії. Пригадую собі: поруч. Німиловича, поруч. Вовка 
Івана, хорун. Гаврилова, десятника Совяка, Матківського, 
хорун. Паску та ин. Десь коло 25 жовтня вислали ми їх нічю 
на села. Мали списати нам на кождий випадок стрільців, 
що на відпустці і дезертирів, і число крісів, яке має кожде 
село. Крім того мали впередити стрільців, щоб на кожний 
поклик були готові ставитися в Дрогобичі. На дорогу діста
ли листи до певних людей. В найбільш культурних селях їм 
не вірили, мимо наших леґітимацій, а думали, що це прийшли 
австрійські розвідники списати дезертирів. З Яссниці сільної 
і Нагуєвич (родинного села І. Франка) прийшли до нас пи
тати, чи ми таких висилали й щойно тоді подали нам прав
диві числа. Досить, що ми мали число крісів і знали, до 
кого звернутися в разі потреби. В одному селі ми мали 55 
готових крісів з набоями, в иншому машиновий кріс і т. д. 
Що не всі села обїхвли наші делегати, то о. Кункевич і я 
"мобілізували” далі тим способом, що ходили в торговий 
день по торзі і коли здибали знакомого, певного чоловіка,
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повідомляли в чому річ, жадали, щоб в найкоротіиому часі 
подав нам число людей і крісів і щоб готовий був на нака
зи.

На папері мали ми готових понад 500 людей з крісами 
і один машиновий кріс.

Під кінець жовтня говорено загально в Дрогобичі, що 
Поляки переймають владу 3. падолиста. Мають це зробити 
при помочі легіонерів, що е в Бориславі. По розвязанні 
лєґіону часть легіонерів окривалася у Львові, часть в бори- 
славських нетрах. Крім цього було тут багацько дезертирів 
та робітників-жовнірів, реклямованих з війська до копаль- 
няних робіт. Число вже зорганізованого польського війська 
подавано на 3000. Як наші селяне ховали кріси в стріхи, 
або насмарувавши оливою закопували в землю, так в Бори
славі ховано їх в ропу.

Наслідком трівожних вістей, скликав д-р І. Бодрук, по
вітовий судія нараду українців урядовців. Як заховатися 
нам, коли борислазські легіонери та робітники займуть Дро
гобич? Одноголосно вирішили урядовці всіх категорій, що 
відмовимося від дальшої служби. Ми сподівалися, що се
ляне нас підтримають, як підтримали в часі російської вій
ни в 1914. і 1915. р., коли всі урядовці жили 9 місяців 
без платні. Що мало статися пізніше? — Не пригадую собі 
рішення. Оці всі події перебігли в протягу кількох днів ле
том блискавки. Очікувано якихсь великих подій — в не- 
певности. Д-р Горбачевський виїхав в останніх днях жовтня 
до Львова на наради нотаблів, Ми очікували нетерпляче йо
го приїзду. Та заки він вернув, вибухло все скорше, як ми 
сподівалися.

З кінцем жовтня просив я директора Народнього До
му от. Рудницького, чоловіка впливового і звинного, щоб 
порозумівся з комендантом повітової жандармерії. Комен
дантом був Українець, жонатий з Полькою. О. Р. мешкав 
коло нього і знався особисто. Мав засягнути інформацій, які 
прикази дістала жандармерія.

Дня 1. падолиста зайшов о. Р. ранком до мене. Я ще 
не одягнувся.

— В жандармерії я ще не був, ходім оба. Щось ро
биться горячо.

Ми пішли. В коменданта Окопного застали ще комен
данта з Добрівлян, також Українця. По мінах пізнали ми, 
що вони також нараджуються. Наша розмова тревала звиж 
годину і була обережна. І комендант чув, що 3. падолиста 
мають лєґіонарі в Дрогобичи переняти владу — але ані 
жадних приказів, ні вказівок не дістав. Щось робиться — 
але в тайні.

Я спитав:
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— А колиб так українці заняли Дрогобич?
Солідний австрійський комендант жандармерії відповів:
— Я зависимий від пана старости й коли принесете 

мені від пана старости письмо з печаткою, щоб я вас слу
хав, тоді я ваш.

— А як би ми замість прийти з печаткою — прийшли 
з військом і вас розброїли? Будемо до себе стріляти, чи 
добровільно піддастеся? А кільки то в вас крісів?

— Я присягав Австрії.
Відповіди ясної ми не дістали, але вже з того самого, 

що австрійський комендант говорив з нами про такі річи, 
було видно, що щось не кріпко він стоїть. Най би так хто 
був важився з такими питаннями підійти до австр. комен
данта жандармерії перед роком 1

Ми вийшли. Я мав вражіння, що комендант віддасть 
нам 70 крісів, коли прийдемо з людьми і наробимо тро
хи крику. Я казав :

— Можемо взяти Дрогобич 2 го. Тепер є 10 година, за
раз вишлю гонців по селах і на завтра рано маємо 500 
стрільців в місті. Розброїмо жандармерію, а потім мадярів 
з залоги міста тай вже. Плян є тим добрий, що всіх заско
чить.

Директор каси відповів:
— А Борислав? Там має бути 3000 уоброєних легіо

нерів.
Я замовк.
На ринку побачили ми дивний рух. Від сторони двірця 

вертали стрільці з наплечниками і крісами на плечах. Ви
крикували радісно:

- Вже кінець війні 1
— ІДо сталося? — питали їх.
— Українці в Перемишлі. Вже кінець війні.
Ця вістка йшла з уст до уст, викликувала збіговиско. 

Жиди стояли, постулювавши голови до купи.
З о. Рудницьким пішли ми скоро до Народного дому. 

В касі застали ми судію д-ра Бодрука, ігумена Бурдяка та 
о. Кункевича.

— Як пішло в Перемишлі, так піде і в Дрогобичі! — 
горячився я.

— Перемишль мав військо, а ти що маєш? — запитав 
ігумен.

— Нічого! — відповів др. Бодрук і вискочив на крісло.
— Вам старости буде треба, це місце дуже відповідальне 
і легко можна повиснути, або дістати кульку в лоб. Ставлю 
свою кандидатуру.
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Аргументи противні замойклй.
В тім увійшов хорунжий У.С.С., Ш. Приїздив зі Льво

ва. Мав лист до д-ра Горбачевського. Д-р Горбачевський 
був у Львові. Хорунжий викликав о. Рудницького і мене 
і мені передав письмо. Наказ Вітевськогв. Без огляду на 
вислід переняти владу. Без огляду на вислід.

— Ми вагаємося, чи можемо це зробити завтра.
— Нині мусить бути! Я виїхав зі Львова вчора о 8 ве

чером, над раном нині мали наші заняти Ль»ів. І Дрогобич 
мусимо заняти нині.

Найперше мали ми заняти етапну команду. Там був 
між старшинами один українець. Ми вийшли його знайти. 
В місті довідалися ми, що в світських та військових урядах 
паніка. Дістали вісти, що Львів і Перемишль заняті, що зі 
Стрия ідуть УСС. Дрогобичові на підмогу. Це ще більш 
збільшило паніку в урядах. Хто це доніс нам? — Жиди, все 
льояльні кожному володітелеві.

—Капітан Сеч вже стратив голову, чекає на вао! — 
було донесення одного адвоката жида.

Капітан Сеч, мадяр, кривий на одну ногу, пострілений 
не на полі бою, а як директор поліції в Будапешті, коли 
опозиційних послів виводив з парламенту, тепер був комен
дантом нафтової области (№йагеуіег Ктсіо). До нього нале
жав заряд копалень, робітники бориславські, іх реклямації 
з війська і т. п. Кривий на ногу, на голові маленька черво
на шапочка.

— Червона шапочка згине, а не допустить до якого 
будь безладдя в Дрогобичі — говорив він мені ще недав
но в одному товаристві. А нині — як скоро все міняється 
на світії Ця червона шапочка стратила голову й чекала на 
нас.

Що ми були саме коло його бюра, сказав я:
— Ходім до Сеча.
— Ви знаєте, пане капітане, що Львів і Перемишль за

няті?
— Знаю! — відповів капітан.
— 1 Дрогобич, і ми прийшли оце до вас переняти вла

ду. Ми моглиб прийти до вас, пане капітане, вже зі своїм 
військом, щоб вас розброїти, але по давній знайомости не 
хочемо робити спектаклю, і т. д, — говорив я.

Чи цей грізний до недавна капітан, увірив у мою 
брехню? Я певний, що вірив, бо 6 хвилі, коли віриться 
в найбільші дурниці. Вій випрямився — оскільки міг через 
свою криву ногу і промовив:

— Ставлюся до вашої диспозиції.
Ми відібрали від нього слово чести, що буде вірно
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служити і — вдоволені ВИЙШЛИ, що так воно легко йде...
В етапній команді не застали коменданта.
О шестій у вечері зійшовся з військовими, яких ми 

вже попередно висилали по селах. Другий шеф мобілізації
— отець Кункевич пішов шукати возів для наших вислан
ців. Міщане відмовилися. Один був змучений, другий не мав 
готового воза. Жиди дали нам коні, жидівські коні, як би 
зпід землі взялися і вже заїхали перед Народний дім. З вій
ськовими уложено такий плян: на 6 годину рано дня 2 ли
стопада мали зійтися в Дрогобичі на площі перед „Народ
ним домом* — стрільці з найблизших сіл. — Дальші села 
оставляли ми на другий поклик. Поручник Вовк і хор. Совяк 
мали поїхати до найближчого села Лішні. Лішня була мо- 
скальофільська, але обіцялася прийти. Хор. Совяк походив 
із Лішні. Він мав бути готовий зі стрільцями на 5 рано, по
ручник Вовк мав поїхати до Нагуєвич, змобілізувати село, 
вертати зі стрільцями через Лішню і о 6 рано бути в Дро
гобичі. Хорунжуй Гаврилів і четар Німилович поїхали до По
пелів через Борислав. Один з них мав зібрати Попелі, дру
гий Опаку, де було 55 крісів. З Опаки мали до Попелів іти 
горами, з Попелів через Дережичі, обминаючи Борислав. 
Так само мали о б рано бути в Дрогобичі. Але цього при
казу чомусь не виповнено, оба вернули через Борислав без 
жовнірів.

Хор. Матківський мав змобілізувати Ясеницю сільну, 
инших вислано д© Снятинки, Якубової волі, Добрівлян, Ра- 
невич, Болеховець і Сільця. Що тільки ті виїхали, як прий
шов о. ігумен Бурдяк. Сердечно реготався.

— До мене прибіг майор з етапної команди і благав, 
щоб я як парох вплинув на тих, що переймають владу і на 
УСС., які прийдуть зі Стрия, щоб ті не... вирізали його жов
нірів мадярів. Розуміється, що я йому це обіцяв! — сміяв
ся ігумен.

— 1 ми обіцюємо! — відповів я — тим більше, що до
сі не маємо ще ні одного кріса...

В Дрогобичі був в той час поручник полевої жандар
мерії, українець Індишевський. Чоловік дуже не зрівноваже
ний, усе розхвильований, в останні часи Австрії і не уряду
вав, розсліджувано якусь там його провину. Не маючи між 
ким вибирати, попросив я його, щоб обняв провід над на
шим військом, яке ми щойно зберемо. Згодився і зараз — 
на вістку, що зі Стрия йдуть до нас УСС. — переняв про
від над повітовою жандармерією, обсадив нею пошту і ви
слав стежі на місто для збереження порядку. Видав також 
наказ, щоб командант повітової жандармерії стягнув зараз 
(в ночі,) всі станиці жандармерії зі сіл до Дрогобича ("цього 
однак не виконано,). Коло осмої вечером приїхав до нас ма
йор, командант етапної команди, цей самий, що боявся, щоб
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ми його і його жовнірів не вирізали. Приїздив, бо хотів ра< 
зом з нами вийти на стрічу УСС. зі Стрия і знов просив 
нас, щоб все відбулося без проливу крови. Осмілені тим, 
жадали ми від нього, щоб нам видав зброю, та відмовився, 
кажучи, що це була*б для його хоробрих жовнірів ганьба 
цивільним видавати зброю. Ми й не напирали; зі Стрия ішли 
УСС. вониж його роззброять. Мабуть і не потребую дода
вати, що й ми всі вірили, що справді зі Стрия йде військо.

Перебіг дальших подій був такий. Майор питає нас 
що десять мінут, де є наше військо зі Стрия ?

— В дорозі певно... ночує може по дорозі... а може 
прийде ще нині...

Коло дванацятої пан майор, що боявся, щоб ми його 
не зарізали, прийшов мабуть до голови по розум, каже нам
— „Gute Nacht“, і відходить.

Чекаємо на військо далі. Піднесу оди’н епізод: пошта 
була наша, в кімнаті, де ми сиділи був телефон, та ані ж а
дному з нас цивільних, ні військових й на думку не прий
шло зателефонувати до Стрия й спитати чи військо вийшло 
загалом? Це військо вислано напевно! Ось вже й донесено 
нам, що в державній рафінерії, що лежить при дорозі до 
Стрия, засілися легіонери, щоб не допустити УСС. до Д ро
гобича.

— Будьте спокійні — каже судія 3-ик. — І я чув оцю 
вістку, але не розширював її далі, а пішов провірити. Я був 
коло відбензинарні, оглянув весь терен, але нігде не бачив 
жадного війська.

Була північ.
— Булоб добре поїхати автом проти УСС — каже по

вітовий комендант Окопний. — Будемо знати на чому стої
мо. Іду шукати авга.

По хвилі чуємо, як паде на улиці стріл. Приводять 
блідого, перестрашеного директора „Відбензинарні”. Ареш
тований, без дозволу їхав автом, видно конспірує. Той при
сягався, що нічо nt знав і не знає, що сталося в місті. По 
короткій розмові ми є благородні і обіцяємо навіть позво
лити директорові вернути автом до дому, але під умовою, 
що нам позичить авто до Стрия. Автом до Стрия їде стар
ший десятник жандармерії.

Між нами був і комісар Гужковський, брат підполков
ника кавалерії Карла. Предки Гужковських були українці. 
Під впливом митрополита Шептицького підполковник Карло 
Гужковський вернув до народности дідів і був горячим укра
їнським неофітом. В 1915 і 1916 р. Карло Гужковський був 
старостою в Дрогобичі, пізніше в Сокалі, дістав титул баро
на. Карло Гужковський умів добре nö-українськи і мріяв 
про Україну під рукою Австрії. В нього пізнав я його бра
та в 1У15 р.
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Отже того вечера і коміеар Г-й був з нами. Коло 3-ої 
години в ночі піддав плян. У нас був майор етапної коман
ди, прийшов нам піддатися, а ось тепер втік, ходім тепер 
до нього, розброїти його мадярів. Він іде на чолі. Плян 
приймаємо. Вибирається двох жандармів, двох цивільних 
і хорунжий зі Львова. Вертають по пів тодини. Мадяри ко
ротко відповіли: стріляємо!

О 4. вертає авто зі Стрия і приносить коротку вістку: 
жадного війська не висилано. Були в дра Герасимова. Дові
далися, ще Стрий занято, але частина жовнірів вже розбіг
лася, так що в Стрию остала ледві сотня.

— Др. Гарасимів рве собі волосся на головії — було
— останнє речення звіту.

— Це неправда! — пробує дехто ослабити пригноблю
юче вражіння вістки.

— Як то не правда? Я там буві
— Д-р Гарасимів лисий, не може собі рвати вол@сся 

на голові.
Помимо жартів, вістка викликує пригноблення, яке сте- 

пеиується. По десяти міиутах один з наших жандармів за- 
хорував. По двайцяти мінутах каже другий:

— То не жадна забава! Як не має зі Стрия війська, 
то шкода зачинати. Нас кільканацятьох не возьмемо Дрого
бича, не здержимо легіонерів з Борислава.

— Рано прийдуть стрільці зі села.
— Які то стрільці? Цеж дезертири, з яких вже не бу

де ніколи порядне військо! А втім я маю на шиї боляк, який 
тепер зачав мене боліти...

Але ми жандармів заговорюємо, щоб лишилися до ра
на, а рано, о б годині мають бути з сіл. Але минуло шість 
годин, і сім, а з села ніхто не приходить. Вже пів 8. На 
улицях рух, всі дивляться на „Народний Дім”. Та Народний 
дім мовчить. Ми визираємо що хвилі з вікна, самі змучені 
по цілоденній біганині й неспаній ночі.

Вісім годин рано. Дзвонить телефон.
Комендант жандармерії з Борислава кличе нашого ко

менданта, поручника 1-го і доносить, що його станицю об
скочили легіонери і жадають видачі зброї.

— Відбивайся!
— їх дуже богацько!
— В такому разі віддайте їм зброю, а самі приїздіть 

зараз сюдиі
По кількох хвилях:
— Зброю беруть вони самі, нас не випускають зі ста

ниці. Кажуть, що поїздом ідуть зараз на вас.
Наш комендант, про котрого я вже вище згадав, що
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був незрівноважений, а все розхвильований, кидає слухавку 
і — робить то, що не повинен робити, бо замість в супо
кою застновитися, що нам тепер робити, він стає лаяти нас 
усіх цивільних.

— Цивілі взялися вести війнуї Такий Б! — тут моє імя 
й пальцем до моїх очей — пустився з мотикою на сонце! 
Я казав, щоб бути обережним, але мене ніхто не слухав! 
(Вій такого нічого не говорив.) В Бориславі з 3000 легіоне
рів, число дуже поважне. Станиця жандармерії в Бориславі 
біля самого двірця, в тій хвилі мають вже певно й дворець. 
За пів години вони тут! А ми без війська зі Стрия, ми й 
без мужиків! Най вас трафить...! Я їду до Стрия по військо.

— І я з вами! — на те хорунжий зі Львова.
І щезли як під землею.
Остали ми цивільні, з яких ніхто ніколи не був в вій

ську. Але одну військову операцію вміли ми робити не гір
ше, як військові — це відворот. Ми отже порішили відво
рот, щоб лєґіонері не застали нас усіх в „Народному Домі“
і разом не вхопили. Що більше, ми „евакувуали“ „Народний 
Дім“, забрали готівку з каси й примістили її в певному місці.

Я вернув д® дому. Уважав, що все уже пропало, що 
за той час, заки я зайшов домів, лєґіонері заняли вже Дро
гобич. Отже — положився я спати.

Та ще не заснув, як прибіг адвокат д-р І. К. і став 
мене лаяти.

— Щось зробити в таких комендантів, що скликують 
людей зі сіл, а потім ідуть спати ? Етапну команду уже 
роззброїли наші, а той по спить! горячився адвокат, що при 
війську був авдітором (судією).

— Не кажу й я, що зробити з такими авдіторами, вій
ськовими людьми, що бачучи наші відділи, не станули на 
чолі, а бігли пів милі по цивільного! — зачав я лаяти, зна
ючи, що найліпша дефензива це — офензива.

— Я не знаю, що маю робити, я не зачинав! — оправ
дувався адвокат, але я лаяв його далі, щоб від себе увагу 
відвернути...

На ринку стрічаю наші відділи. Одні в австрійських 
подертих одностроях, инші по селянські. На головах козаць
кі шапки й австрійські. На переді синьожовта хоругов. На 
їх чолі якийсь високий мущина і кількох цивільних. Хтось 
доносить, що противник переймає суд і залізничу станію, 
але ця вістка вже не викликує трівоги.

В „Народньому домі”, який ми перед годиною еваку- 
вали, хаос. Апарат не наладжений, сотки справ, непередви- 
джених, не підготовлених, валиться на голову. Люде бігають 
безрадні.

(Далі буде).

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org

