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ВСТУП
В українській історії є багато мало відомих суспільству видатних пос

татей, вони не описані або про них є лише окремі епізодичні згадки, 
часто ж через амбіційне відношення до них авторів і вони не є об'єктив
ними. Це, врешті, характерно для бездержавних націй, дезорганізованих 
окупантами. Виходячи з цього треба перейняти досвід державницьких 
націй, які десятками публікують різноманітні монографії про одних і тих 
же діячів.

До цих питань у висвітленні особистостей треба підходити з макси
мальною об'єктивністю, критично і патріотично, з використанням доку
ментальних матеріалів.

У нашій історичній літературі повинні зайняти відповідне місце нові 
книги не тільки про літераторів, але також про громадсько-політичних і, 
зокрема, військових діячів.

У минулому столітті, в час становлення української національної са
мосвідомості, у нас були видатні постаті, які у вирі світових подій займа
ли послідовні державницькі позиції, і вони є відомими у світовій історії.

Велич окремих українських громадсько-політичних і військових діячів 
минулого століття треба максимально популяризувати, тому що в нашій 
історії маємо багато прикладів терористичної боротьби окупантів проти 
українських видатних особистостей XX століття. Прикладом можуть бути 
вбивства Миколи Міхновського, Симона Петлюри, Євгена Коновальця, 
Степана Бандери, як також знищення полковника Дмитра Вітовського, 
про якого тут йтиме мова.

Загалом умови українського державотворення на протязі ХІХ-ХХ сто
літь були дуже складними.

Боротьба за здобуття державності, починаючи від забезпечення освіт
ньо-культурних потреб, набувала широкого розмаху. XX століття було 
знаковим в історії українського народу. Українське питання довго пере
бувало в центрі уваги світової громадськості та урядів багатьох країн. В 
той час українські землі були під окупацією Російської та Австро-Угор- 
ської імперій, і українці докладали всіх зусиль і готувалися до здобуття 
державної незалежності.

У підавстрійській частині України - Галичині, Буковині і Карпатській 
Україні, ставлення до українців було дещо м'якшим, ніж у підросійській 
частині України. У тодішній Австро-Угорській імперії українці засновува
ли власні молодіжні, спочатку спортивні товариства: „Сокіл-Батько" (1894 
р.), „Січ" (1900 р.), „Пласт" (1911 р.), членами товариств було в той час 
120177 осіб.

Поряд з тим українці були позбавлені вищих навчальних закладів, і 
тому ще в кінці XIX століття розпочалась боротьба за створення україн
ського університету у Львові, відбувались протестаційні маніфестації сту
дентів. У цьому питанні організаційну діяльність проводило Наукове то
вариство ім. Шевченка (НТШ), яке надіслало до уряду „Меморіал Това
риства до міністра просвіти в справі утворення самостійного Українсько
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го університету у Львові":
„Призначений самим положенням своїм служити передовсім куль

турним потребам руської (української) частини Галичини і по силі цісар
ського рішення з 4Л/ІІ.І87І року (до нині обовязуючого) утраквістичний в 
принципі, він (університет) наслідком політичної переваги польського 
елементу в сім краю прибрав характер майже вповні польський в остан
ніх десятиліттях XIX в. і всі старання Русинів (Українців) коло розширен
ня сфери руської викладової і урядової мови стрічалися з непереборни
ми перешкодами, бо польський елемент, опанувавши раз університет, 
уважав своїм обов'язком боронити польського стану володіння в нім. 
Таке нарушення признаної основними законами національної рівнопра
вності і запоручених цісарським рішенням прав руської народності до 
Львівського університету викликало від довшого часу сильне огірчення 
серед руської суспільності, а на університеті сильне напруження, яке 
прорвалось в осені 1901 року масовою солідарною сецесією всіх студен
тів руської народності з Львівського університету. Високе Правительство 
подавало надію, що з поворотом сецесіоністів наступить розширення 
сфери руської мови на Львівському університеті, й сецесія була залише
на з кінцем шкільного року 1901/1902. Одначе для вдоволення домагань 
руської молоді і руського суспільства не зроблено зовсім нічого. Всі захо
ди коло розширення прав руської мови і помноження руських катедр і 
руських викладів стрічала неудача, а всі проби габілітації, які мали місце 
за сі роки, скінчилися нещасливо.

Напруження наслідком того зрос
тало, проявляючися бурхливими ма
ніфестаціями, по неудачі всіх легаль
них заходів в інтересах руської мо
ви, а в останніх часах сі маніфестації 
стали явищем хронічним, починаю
чи від весняної маніфестації року 
1906. Вже при кінці 1906 року зано
силося на бурні маніфестації, здер- 
жані лише обіцянками деяких усту- 
пок в інтересах рівноправності русь
кої мови. Коли ж ці обіцянки не оп
равдалися, наступив знаний вибух 
23 січня с.р. Масові арештування 
руських студентів і нарешті нечуване 
побойовище між студентами поль
ської і руської народності з 2 марта 
с.р. що дало образ страшенного ро
зорення національного, яке запану
вало на сім університеті." ( Хроніка 
НТІ1І, Львів, 1907 -Ч.31.-С.20 - 22).

Резонансною подією протесту Дмитро Вгговський, 1915 р. Маківка
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проти національного й соціального поневолення українського народу в 
Галичині був атентат студента Мирослава Січинського, виконаний 12 
квітня 1908 року, на губернатора Галичини польського графа Андрія По- 
тоцького (Енциклопедія українознавства - Львів, 2000.-Т.8.-С. 2848). 
Суд присяжних у Львові засудив М. Січинського до смертної кари, яку 
замінили на 20 років тюремного ув'язнення, яке він відбував у Станіс- 
лавській тюрмі. 1911 року М. Січинському за допомогою Д. Вітовського й 
М. Цеглинського вдалась утекти з в'язниці.

ДИТИНСТВО, ГІМНАЗІЙНІ ТА СТУДЕНТСЬКІ РОКИ

Дмитро Вітовський народився 8 листопада 1887 року в селянській 
родині у селі Медуха, тепер включеної до сільської ради Тустань Га
лицького району Івано-Франківської області. У селі виявлені старовинні 
пам'ятки, знайдено кам'яні знаряддя праці доби бронзи. Під час навчан
ня у Станіславській (тепер Івано-Франківськ) Гімназії брав активну 
участь в організації українських гімназистів проти польських шовіністів, 
поширював патріотичну літературу. Станіславська гімназія була популяр
на в Г аличині, вона була утворена в 1784 році, після розбору Польщі з 
єзуїтської колегії, яка цісарським розпорядженням була ліквідована. З 
1850 року стала повноцінно восьмикласною. З цієї гімназії вийшло бага
то відомих українських діячів, серед них Антін Могильницький. автор 
монографії „Скит Манявський" і „Русин вояк"; Іван Гушалевич - автор 
„Підгірян" і гимну „Мир вам, браття"; майбутній редактор „Діла" й „Зорі" 
Іван Белей та інші. Пізніше в цій гімназії навчались такі діячі, як Остап 
Терлецький, Володимир Навроцький, Леонід Заклинський, Григорій Цег- 
линський, Кость Левицький, Микола Свшан (Федюшка), (Голубець М., 
Станіслав) (Новий час - 1934. - 4.142. - 28 червня. - С.2). У тому ж ро
ці 1784, що й Станіславська гімназія, указом австрійського імператора 
був заснований Львівський університет після ліквідації у 1773 році єзуїт
ської академії. Під час навчання в гімназії (1898-1906) Дмитро Вітов
ський певний час був головою таємної Драгоманівської організації. Далі 
навчався на правничому факультеті Львівського університету і брав без
посередню участь в активних діях студентства в боротьбі за український 
університет у Львові. У 1908 році в цій боротьбі студент Мирослав Січин- 
ський виконав атентат на губернатора Галичини польського графа А. По- 
тоцького. За короткий час він був звільнений з в'язниці за допомогою Д. 
Вітовського, тоді вже студента Краківського університету. Боротьба за ут
ворення українського університету не зупинялась, а у Львівському уні
верситеті інтенсивно проводилась полонізація. У липні 1910 року в уні
верситеті українські студенти проводили протестаційне віче за україн
ський університет, і тоді польські студенти влаштували погром україн
ських студентів. 1 липня 1910 року пострілом був смертельно поранений 
студент-українець Адам Коцко з правничого факультету. 5 липня відбув
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ся демонстраційний похорон А. Коцка на Личаківському цвинтарі у 
Львові. В зв'язку з цим поліція провела масові арешти студентів, серед 
арештованих був також Д. Вітовський. У лютому 1911 року відбувся судо
вий процес проти 101 українського студента. 70 студентів, у тому числі 
Д. Вітовського засуджено на один місяць тюрми (Мудрий В „Змагання 
за українські університети в Галичині. - Львів-Нью Йорк,1999.-0.68,190). 
По всій Галичині відбувались масові протести проти польських дій і 
польської адміністрації. Д. Вітовський був виключений зі студентів Львів
ського університету і позбавлений старшинського звання. Про це він так 
пише в своїх записках: „Я був кадетом 55 полку піхоти. Прийшло мені 
письмо, що Міністерство війни здеґрадувало мене до простого, звичай
ного фельдфебля і перенесло до 9 полку піхоти (Стрий), як „Офіціре- 
шарже унвірдіґ". Причина - місяць криміналу за 101 (криваві демонстра
ції на Львівському університеті в 1910 р.). Сего року я приватно довідав
ся, що деградація наступила наслідком донесення Намісництва, що про
ваджу революційну пропаганду (за 101 була амнестія) (Історичний Архів 
УСС) (За волю України - Нью Йорк ,1967.-С. 465).

Надалі Д. Вітовський продовжив навчання у Краківському університеті 
й закінчив правничий факультет.

„Після замордування у львівському університеті українського студента
- бл. п. Адама Коцка Ляхи не сіли тихо — пише львівський часопис 
„Свобода" в числі 28 від 14 липня 1910 року. Почали наперед нападати 
на українські доми і на Українців на вулицях...". У зв'язку з цим по всій 
Галичині відбувались масові протести проти фальсифікації подій у Львів
ському університеті та погромів українських установ шовіністичними 
польськими студентами. Після закінчення Краківського університету Д. Ві
товський працював в адвокатурі м. Станіслава і активно брав участь у 
розпочатій в студентські роки громадсько-політичній роботі. Як член Ук
раїнської Радикальної Партії і член її Головної управи, займався органі
зацією Січей (За волю України - Нью Йорк 1967. - С465).

1912 рік був роком великого воєнного напруження в Європі. Австрія 
готувалася до війни з Росією. В Галичині створювались військові органі
зації польської молоді й цим скористались українці. В тому році україн
ська перша централя „Січей" - „Головний січовий Комітет", розташова
ний в Коломиї, був перейменований на „український Січовий Союз" та 
перемістився до Львова. „Січі" вчили й виховували українську молодь 
для боротьби за волю України, гартували її дух і готували до змагань, 
які незабаром прийшли і мали визначальну роль у боротьбі за україн
ську державність. У „Січах" воскресали давні козацькі завзяття і посвята.

В наступному році, 18 березня 1913 р. у Львові, на урочистих зборах, 
на базі „Українського Січового Союзу" було засновано військове това
риство „Січові Стрільці", як Стрілецька секція Союзу. Кошовим товарис
тва „Січові Стрільці" обрали адвоката Володимира Старосольського. Так 
українці, які були під окупацією Австро-Угорської імперії, започаткували 
організацію збройних сил нового періоду і одночасно продовжили вій
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ськові традиції Запорізької Січі, перервані зруйнуванням останньої у 1775 р. 
російською царицею Катериною II. Ще через рік у березні 1914 р., кошо
вий „Січових Стрільців" в обіжнику-заклику до громадськості" писав: 
„...Україна стоїть напередодні нового життя. Треба поставити нову прог
раму, приготовити силу, щоб в хвилі, коли прийде час „заліза і крові", 
Україна мала голос..." 28 червня 1914 року в день січово-сокільського 
здвигу вулицями Львова під звуки оркестру пройшов багатотисячний 
похід „Січі" та „Сокола", з'явились озброєні відділи стрілецьких організа
цій, які з радістю зустріла українська громадськість міста. Це був перший 
етап формування майбутнього українського війська.

В ЛЕҐІОНІ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ

Коли розпочалась Перша світова війна, у Львові 2 серпня 1914 року 
була створена центральна політична організація „Головна Українська Ра
да." в яку об'єднались три головні українські партії в Галичині; націо
нально-демократична, радикальна і соціал-демократична. Вже на пер
шому засіданні Головна Українська Рада вирішила організувати військо
ву формацію добровольців для боротьби проти Росії під назвою „Укра
їнські Січові Стрільці". Головні управи стрілецьких і руханкових організа

цій об'єднались в т.зв. „Українську Боєву 
Управу" при Головній Українській Раді, яка 
стала верховною владою над Українськи
ми Січовими Стрільцями.

Головна Українська Рада і Українська 
Боєва Управа 6 серпня 1914 року оголоси
ли спільний мобілізаційний заклик до ук
раїнського народу - ставати до збройної 
боротьби в ряди Українських Січових 
Стрільців.

Українська Боєва Управа складалась з 
двох секцій: 1. секція акції, до якої увійшли: 
Т. Рожанковський - начальник, Д. Катамай
- заступник, М. Волошин, М. Ґеник. 2. сек- 

Кирило Трильовський - голова ЦІя організації в складі; К. Трильовський ~
Боєвої Управи УСС. 1914 р. голова, С. Шухевич - заступник голови,

К. Бірецький, І. Боберський, Д. Вітовський,
С. Ґорук, В. Темницький.

28 серпня 1914 року відбулось останнє засідання Головної Україн
ської Ради у Львові. В засіданні брали участь представники Боєвої Упра
ви й Союзу Визволення України, який створили наддніпрянці, а ЗО сер
пня 1914 року відбулось ще засідання Народного Комітету під проводом 
І. Кевелюка при співучасті митрополита А. Шептицького. Сформовані у 
Львові стрілецькі сотні виїхали поїздами зі Львова до Стрия, де 3 верес
ня склали присягу. Д. Вітовський склав текст присяги, який приняв від
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стрільців отець О. Нижанківський: „Я, Український Січовий Стрілець, при
сягаю українським князям, гетьманам, Запорізькій Січі, могилам і всій Ук
раїні, що вірно служитиму Рідному Краєві, боронитиму перед ворогом, 
воюватиму за честь української зброї до останної краплі крови. Так мені 
Господи Боже й Архангеле Михаїле допоможіть. Амінь." Ця присяга 
прийнята після присяги внесеної австрійською командою на вірність ці
сареві. (Гірняк Н.,Філядельфія, 1955).

4 вересня сотні УСС виїхали зі Стрия на Закарпаття, а на другий 
день розвантажились в Страбичеві й Ґоронді біля Мукачева. Сотня Д. Ві- 
товського була розміщена в Страбичеві, вона входила до складу півкурі- 
ня С. Шухевича, четами командували: Никорак, Г. Іваненко, М. Ороч
ський і Дівнич. Дальший шлях своєї сотні Д. Вітовський описує в статті 
„Моя сотня („За волю України" - Нью Йорк, 1967 - С. 267-270). В кінці 
вересня, після виходу в Карпати сотень В. Дідушка та О. Семенюка, сотні 
Д. Вітовського та С. Ґорука, О. Будзиновського, М.Барана, І.Коссака були 
розділені на відділи по 20 чоловік і відправлені на стежі в запілля воро
жих частин. Двадцятка на чолі з сотником Д. Вітовським після переходу 
через фронтову лінію провела бій з москалями на Бескиді, повернулась 
до Волівця, звідки знов була направлена через фронт на російський бік 
(Новіна-Розлуцький Л., Записки до літопису Українського Січового Вій
ська) ( Шляхи, 1916. - III - 5. - С. 157-160).

В перших днях жовтня 1914 року сотні УСС куріня Г. Коссака і півкурі-
ня С.Шухевича, до якого 
входила сотня Д. Вітовського, 
розмістились, після повер
нення двадцяток, у Чинадієві 
на Закарпатті, а 7 жовтня пів- 
курінь виїхав на Ужок до 
Турки в розпорядження ге
нерала Лемана. 10 жовтня 
під час бою з російськими 
військами сотня Д. Вітов- 
ською та О. Будзиновеького 
перейшли з Турки через 
Явору, Ісаї і 14 жовтня при
були до Кропивника. Далі

п п. . . „ вони наступали на Східницю,Д. Вітовськии на чолі стежі. Карпати, 1914 р. . . 3 ^v v Мразницю і Борислав і
19 жовтня дійшли до Нагуєвич. В поході сотні півкуреня під проводом 
сотника Д. Вітовського 24 жовтня провели бій під Опакою, повіт Дрого
бич, на горі Кобила, після чого вони перейшли до Турки, звідки потягом 
повернулися до Ґоронди, де поповнили свої втрати й після цього при
були до Аннаберґа (За волю України - Нью Йорк, 1967 - С. 465).

Далі з 14 грудня до 7 січня 1915 року сотня Д. Вітовського проводила 
сторожеву стежу у верхів'ях р. Зденянки. На Свят-Вечір в Карпатах з ни-
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Ї , ми були на вечері полонені з російської 
армії українці. Стрільців привітали С. Шу- 
хевич та Д. Вітовський. Своє привітання 
Д. Вітовський закінчив так: „Вірю, що так 
як сьогодні ми засіли на Свят-вечері з на 
нашими братами з над Дніпра, хай в цей 
момент полоненими, - так колись, може, 
вже в недалекому майбутньому, засядемо 
на Свят-вечері як Один, Великий Україн
ський Народ у своїй вільній державі, Со
борній, Самостійній Україні" (Гузар М., 
Перший Свят-вечір на фронті) (За волю 
України - Нью Йорк, 1967, С. 133 - 135). 
На другий день, перший день Різдва, при
їхали до стрільців представники Україн
ської Боєвої Управи з Відня, четар д-р Во
лодимир Старосольський і професор Іван

п  ̂ Боберський з привітаннями та святочнимиД. Вітовськии. Славсько Зима 1915 р. п • ск подарунками. В ході переможних боїв
1 лютого 1915 року сотня Д. Ві- 
товського в складі Другого ку- 
ріня сотня з курінем була нап
равлена в запас бригади до 
Славська.

Після реорганізації легіону 
УСС була ліквідована Начальна 
команда, стало 2 куріні, комен
дантом першого став Г. Коссак, 
а другого - С. Шухевич. Обид
ва куріні були включені до скла
ду 130 бригади. Сотня Д. Вітов- 
ського ввійшла до 2 куріня, 
який у лютому 1915 року був 
розміщений на вершині 923

 ̂  ̂ 1ГИС (західний край хребта Татарів-Старшини сотні Вітовського, Спавське, 1915р. ч ,7 « / >. Г ^ лг-
Зліва: чет. Г. Трух, шт. Д. Вітовський. ка>- ^  Великдень (4 квітня 1915 
чет. О. Левицький, пхор. Г. Іваненко. року) відійшов, у зв язку з пога

ними стосунками з Г.Коссаком, з 
командного поста за власним бажанням С.Шухевич, захворів Д. Вітов
ський, комендантом куріня був призначений сотник В. Дідушок. Курінь 
був направлений на гору Маківку. (Новіна-Розлуцький Л. Записки до лі
топису Українського Січового Війська) (Шляхи, 1916 - Ш 5 - С. 157- 
160). Сотні курінів зайняли позиції на північно-західному схилі гори Ма
ківки, відбувались періодичні бої, а 23 квітня москалі розпочали свою 
офензиву боєм на Маківці. До протинаступу були направлені куріні УСС.
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Два дні і дві ночі наступали 
москалі на Маківку. Весь тя
гар боротьби за гору Маків
ку ліг на стрілецтво і вони 
здобули перемогу, але по
несли втрати. Д. ВІтовський 
описав перебіг боїв: (ВІтов
ський Д.( Маківка) (За волю 
України — Нью Йорк,1967. — 
с. 293 - 294). Подяку стріль
цям висловив у наказі ко-

-----------мандант 55 дивізії генерал
Бій на Маківці. Квітень 1915 р. фляйшман: „Українці! З ве-
Картина Олександра Климка ЛИКОЮ  гордістю можете Д И 

ВИТИСЯ на Ваші геройські вчинки. Кожний мусить бути гордий за прина
лежність до Вашого корпусу, який має право назвати себе вибраною 
частиною. Я певен, що в кожній небезпеці можна на Вас числити, щоб ці 
бажання сповнилися - тричі Слава!" В боях за Маківку полягло 50 
стрільців. їх поховали на окремому цвинтарі, на південному узбіччі гори. 
92 стрільці були пора
нені. В цілому в цьому 
бою стрільці втратили 
142 чоловіка свойого 
складу. (Ріпецький С.,
Про тих, що полягли 
та пролили кров в бо
ях на Маківці) (За во
лю України - Нью 
Йорк, 1967, - с. 295- 
313). Сотня Д. ВІтов- 
ського в складі куріня 
В. Дідушка б травня 
зайняла Г0Л0ВЄЦЬКЄ, 7 Стрілецький цвинтар на Маківці 1915 р.
травня проводить пробний наступ на російські позиції і 10 травня роз
містилася в Грабівці, звідки розпочав курінь похід на Болехів. 13 травня 
стрільці зайняли присілок Перенос і Тухлю, 15 травня обидва куріні зай
няли Гребенів, Демне, Сколе, - 16-го - Камінку, Брязу, Тисів та Поляни- 
цю і доходять до Болехова, де знов розпочались зазяті бої (Шляхи, 1916. 
-ч. 1-2. - с. 529 - 534). В тих умовах відбулась перша нарада всього Ді- 
душкового куріня в справі створення Пресового фонду, чим було запо
чатковано видання стрілецького журналу „Шляхи". (Новіна-Розлуцький 
Л., Записки до літопису Українського Січового Війська. Шляхи, 1916 - 
ч.1-2. - С. 529 - 534). Про цю подію Д. ВІтовський писав (Фонд Україн
ських Січових Стрільців) (За волю України, Нью Йорк, 1967. - С. 275). 
„Питаєтеся, що то за фонд? Стрілецький фонд пресовий. Вони прийшли
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до переконання, що їх задача не кінчається війною. Що який би не був 
вислід війни, на них, і тільки на них, спаде весь тягар національної ро
боти. Вони від тепер приготовляються до неї. Складають свої лепти, щоб 
мати свій орган, свій власний, щоб гуртувати коло нього людей діла, а 
не лише слова. Вони перейшли і переходять тяжку школу життя і бачать, 
що не в них, але у нас всіх брак дисципліни, карности, брак почуття 
обов'язку, брак почуття відповідальности, і вони кажуть - вірте їм, що 
вони будуть тими відродженнями, які нарід відродять, будуть викорі

нювати те, що нас нищить, а на
саджувати те, що чого нам треба, 
щоб стати народом „залізним".

Смієтеся з того? Так, бо ви їх 
не знаєте. Ох, як ви їх не знаєте!

Ви глядите на них так повер- 
ховно, так побіжно, що й ніколи 
вам ліпше їм приглянутися. У всіх 
ваших листах жадаєте, щоб писа
ти вам про подвиги стрільців. Вам 
хочеться бачити стрільців тільки 

Комітет «Стрілецького Пресового Фонду». Зліва: серед шрапнелІВ, Гранат, куль, ці-
чет. П. Дідушок, чет. О. Навроцький, сот. Д. Ві- лого пекла війни. А ніколи, ніколи
товський, хор. І. Рогульський, хор. М. Матчак. 11Лк у к не завдали сооі труду глянути в

душі тої маси, пізнати, що вона думає, яке її духове життя. Ви ніколи на
віть не запитали про те. А там правдиві скарби потворились. Чи ж се не 
подвиг, що люди, яким смерть в очі заглядає, думають про будуччину 
повну праці, не відпочинку. Що люди, які мерзнуть і голодують часом, 
складають свої лепти так радо, що з тих лепт уже тисячі корон виросли. 
Але ви їх знаєте... Вам все здається, що се та сама громада всіляких лю
дей, яку ви бачили у Львові, Стрию. Ви не знаєте, що ся громада стала
ся одною, що в неї зникли різниці віку, суспільного становища і всіх тих 
давних відграничень. Якби ви їх такими знали, ви би їх любили, а так 
ви ними тільки — гордитеся".

25 травня 1915 року сотня Д. Вітовського в складі куріня В. Дідушка 
ввійшла до Болехова, перемістившись в напрямку Нового Гузієва, і 
27 травня сотні куріня в завзятих боях зупинили наступ росіян, які внас
лідок нескоординованості австрійських військ, оточили біля Лисович 
стрільців куріня Г. Коссака, який зазнав там значних втрат вбитими і по
лоненими. Курінь В. Дідушка, як описує О. Думін, не тільки не допустив 
москалів до Болехова, але й став центром організації відпору росіянам 
на цій ділянці. Заслугою куріня було недопущення прориву австрійського 
фронту росіянами.

5 червня 1915 року сотня Д. Вітовського в складі куріня В. Дідушка пе
реходить з-під Болехова в напрямку Гузіїв, Підбережа, Якубовий Тростя- 
нець, простежує Креховецькі ліси і займає позицію під Кадовбнею. Далі 
курінь займає Завадку, Верхнє, Гуменів, Доматів, Слобідку і Войнилів.
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Там відбувся тривалий бій. Через день (8 червня) наступ розвивався 
знову, коли було збудовано міст через ріку Лімницю до Брині. Далі нас
туп продовжувався лісами до Викторова. Сотня Д. Вітовського під Викто
ровом взяла в полон 200 росіян. Курінь розмістився на позиції біля до
роги на Станіслав та був під постійним російським обстрілом. Там стріль
ці перебували до 27 червня, в цей час сотня Д. Вітовського проводила 
розвідувальні стежі в сторону Галича. 27 червня (неділя) 1915 року курінь 
В. Дідушка здобув Галич, першою до міста ввійшла сотня Д. Вітовського,

на ратуші був встановле
ний український синьо- 
жовтий прапор одночасно 
з австрійським. Сотник Д. 
Вітовеький був призначе
ний комендантом міста 
Галича.

Після перерви сотня Д. 
Вітовського була розділена 
на три частини. Одна з че- 
тарем Іваном Балюком 

Сотня Д. Вітовського входить пішла на Семиківці, друга
у-ЙОГО рідне село Медуху. 1915 р. 3 підхорунжим Мінчаком

на Тустань, а третя з самим сотником Д. ВІтовеьким в лівий бік від Тус- 
таня. Стежі, дійшовши до ріки Гнила Липа, вступили в бій і вели його до 
вечора. 2 липня 1915 року курінь проходить через Межигірці до села 
Медуха - рідного села сотника Д. Вітовського. Селяни урочисто зустріли 
стрільців. Вони спорудили тріумфальну 
браму в честь стрільців... Пройшовши че
рез Медуху, стрільці зайняли позиції на 
Калиновій горі під Яблоновом. 4 липня ку
рінь В. Дідушка прориває російський 
фронт, і переслідуючи ворога займає Дри- 
щів, Щурівський фільварок та Карачин- 
ський ліс і виходить на гору Камінну над 
Золотою Липою напроти Маркової. На го
рі стрільці побудували укріплення, 8 липня 
вони відбили наступ москалів. До кінця 
липня Стрільці були в резерві, це був пер
ший відпочинок за ввесь період воювання.
Під час відпочинку відбулося кілька віч, на 
яких обговорено найважливіші стрілецькі 
питання (Шляхи, 1916. — 4. 1-2.Серпень 
с. 592-593).

Затишок серед бойових дій, який три
вав з 9 липня до 7 серпня 1915 року, з а - __________
КІНЧИВСЯ І КурІНЬ В. ДІДуШ Ка ЗаЙНЯВ ПОЗИЦІЇ Д. Вітовеький і В. Дідушок. 1915 р.
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в окопах на пів
ніч від Завалова 
вздовж шосейної 
дороги. 27 серпня 
1915 року авст
рійські війська 
розпочали наступ 
на північ від Но
сова над Золо
тою Липою. Пер
шою в бій пішла 
сотня Д. Вітов- 
ського, а за нею 
О. Будзиновсь-

Соснів, січень 1916 р. Зпереду зліва: пхор. М. Матчак, КОГО і А. Мель-
чет. О. Навроцький, сот. Д. Вітовський, пхор. П. Пасіка ника Стрільці

понесли значні втрати. Серед убитих був четар сотні Д. Вітовського Іван 
Балюк -  талановитий поет і оповідач, спогад про нього написав Д. Ві
товський („Пам'яті дорогого товариша четаря Івана Балюка", За волю 
України -  Нью Йорк, 1967. -  с. 273-274.) Москалі відступили з-над Золо
тої Липи на Коропець. З 9 вересня курінь В. ДІдушка держав оборону в 
околиці Семиковець, де відбувались постійні бої за активної участі сотні 
Д. Вітовеького. 7 жовтня 1915 року за допомогою сотні Д. Вітовського під 
Багатківцями наступ було припинено. Сотня брала участь в кровавих 
боях за Семиківці. В історії бойових дій Українських Січових Стрільців 
битва під Семиківцями була другою блискучою перемогою після Маків
ки. В доповідній командування до німецької команди Південної Армії 
зокрема повідомлялось: „З нами йшли в наступ українські добровольці. 
Це, мабуть, найкращий відділ з усієї Австро-Угорської армії."

З нагоди першої річниці виступу Українських Січових Стрільців до 
боротьби проти Московщини, Загальна Українська Рада 28 жовтня 1915 
року направила їм письмове звернення, у відповіді на яке, адресованій 
д-ру Костю Левицькому -  Президентові Загальної Української Ради на
писано: „В польових ямах і ровах застало нас письмо ЗУРади з 28 жов
тня 1915 року.

Устами ЗУРади пригадує нам ціла наша суспільність 14 місяців тяжких 
надлюдських трудів; морозні люті ночі в Карпатах; прошибаючі холодні 
вітри в рідних степах; жорстокі наступи; гори трупів, кров і сльози, що 
потоками, ріками ллється без упину.

Ми пішли в цю світову заверюху лише тому, щоб наша Україна в часі 
цього всесвітнього, смертельного спору могла проголосити, що є і хоче 
бути, хоче мати своє місце під сонцем.

Коли що тривожить нас, то лишень думка, чи жертва крови принесе 
користь Україні, чи ті могили наших товаришів, найкращих синів Украї
ни, які проростають за нами від далекого Закарпаття аж до подільських
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степів, причиняться до поправи незавидної долі нашого народу, приспі- 
шать зірвання з рук України ганебних кайдан неволі.

I коли найвища теперішня українська організація каже нам, УСС, що 
жертва стрілецтва для України не є без значення, що заважить на ї ї  бу
дучій долі, то цим пересилає нам найкращу розраду, то цим найкраще 
додає нам сили до дальших трудів, терпінь, тихих, а кривавих жертв.

Ми такі спрагнені того слова розради, що чути його хотіли б ми не
лише у свята, а як найчастіше в кож
ній новій фазі переговорів у націо
нальних справах, в кожнім моменті, 
чи він для України ясний чи прикрий. 
Тому така радість тут постала, коли 
розійшлась була чутка, що для постій
ного інформування УСС про стан ук
раїнської справи буде ЗУРада удер
жувати при нас постійну делегацію.

Тепер підписана начальна старши
на УСС сердечно дякує педедусім 
Президії, а рівно також цілій ЗУРаді за 
привіт і признання, та, заявляючи іме
нем цілого стрілецтва, що душу і тіло 
віддамо для добра, слави і волі Украї
ни, просить рівнож ЗУРаду, щоб од
ностайно, сміло і рішучо добувала 
життєвих прав для України.

Нехай жиє загальна Українська Ра- 
Старшини УСС. Зліва: чет. П. Дідушок, да. Нехай жиє Україна, 

сот. В. Дідушок, сот. Д. Вітовський, 1916р. Гриць Коссак, полковник УСС -
Семен Горук, к.отам. І кур.УСС - Ва

силь Дідушок, кур. отам. II кур. УСС - Василь Панчак, полковий адью- 
тант

II листопада 1915 року"
До кінця 1915 року сотня Д.Вітовського в складі куріня В. Дідушка бу

ла задіяна в бойових діях на Поділлі біля Семиковиць, Раківця, Буркано- 
ва, Бенева, Вівсє, Тудинки.

Після Семиковецьких боїв Д. Вітовський в  середині листопада 1915 
року прибув до Коша для лікування ноги, де перебував до кінця грудня. 
Там, як згадує Никифор Гірняк (Гірняк Н. Організація і духовий ріст Укра
їнських Січових Стрільців - Філядельфія, 1955. - с 48) вони збирались 
вечорами на квартирі сотника О. Семенюка, з ними бували В. Старо- 
сольський, А. Жила, Г. Дмитерко і вели розмови про актуальні проблеми 
національного і стрілецького життя та узгоднювали свої думки.

В травні 1915 року, після прориву російського фронту під Горлицями 
та захопленням арміями центральних держав значної території з україн
ським населенням, вирішила Загальна Українська Рада і Союз Визволен
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ня України збільшити Легіон УСС за рахунок цього населення, для цього 
було зорганізовано три комісаріяти УСС на Волині, які почали працю в 
січні 1916 року.

Згідно з наказом Начальної команди армії від 29 січня 1916 року в 
лютому місяці на Волинь до окремих австрійських команд були скерова
ні для ведення вербункових акцій Українські Січові Стрільці. Вони розпо
чали свою роботу створюванням українського шкільництва. Для прове
дення цієї роботи до Ковельської окружної команди прибув сотник Д.Ві- 
товський, до Луцька - четар Михайло Гаврилко (наддніпрянець, відо
мий вже в той час скульптор), а до Володимира Волинського четар УСС 
Микола Саєвич з кількома стрільцями. Головою Бюро Культурної допо
моги став професор Іван Крип'якевич, він розробив план проведення 
культурно-освітньої праці на Волині. Головною проблемою було засну
вання українських шкіл.

Січові Стрільці, об'їжджали волинські села і окрім вербункової робо
ти виступали перед селянами, поширювали українські книжки, газети, 
засновували українські школи. „Десять разів більше можна зробити - 
писав до І. Волошина 2 березня 1916 року Д. Вітовський - коли б я мав 
задачу тільки вербункову усвідомлюючу. У вербункові успіхи не вірю і 
тепер не говорить з мене нічим не оправданий песимізм, але переко
нання на підставі наочних свідків. В цім якраз і лежить мильне заложен- 
ня цілої т. зв. волинської експедиції, що політики, не знаючи зовсім 
ґрунту тутешнього на двоє ворожили: як не буде добровольців, то бо
дай инша робота буде робитися, замість, щоб якраз цілу й одиноку вагу 
положити на тоту „другу роботу" і поставити справу ясно: висилаємо 
людей між людей, щоб їх усвідомлювати. Тут ми т. зв. комісари тільки 
толеровані, не буде нічого з вербунку, то і нас відішлють до дому. А 
шкода людей тутешніх, шкода." Цю думку Д. Вітовського підтвердив у 
листі до І. Крип'якевича 
четар М. Саєвич „...ми 
бачили, що народ цей є 
дуже податливий для 
просвітньої роботи, ли
ше, на жаль, за мало ча
су тут є"..

У статті „Сотник Д. Ві
товський на Волині" го
лова Бюра культурної 
допомоги про Д. Вітов
ського писав: „Був це 
спартанець строгий для 
себе й инших. Цілою ду
шею ненавидів криві до- Комісарі УСС на Волині, 1916-1917 рр.: 
роги, ВСЯКІ штудераци. Зліва направо: сотник Дмитро Вітовський, четар 
Здається ВІН добре почу- Микола Саєвич, четар Михайло Гаврилко.
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вався на фронті, де життя було просте, некомпліковане, де був тільки 
приказ і обов'язок. На Волині треба було додержувати обов'язуючі при
писи й обминати їх, де тільки вдалося. Тут треба було якраз „штудеру- 
вати", бути левом і лисом. Вітовський цього не вмів робити, це було 
проти його натури". (Літопис Червоної Калини — 1932. — ч. 2. — С.11) 

Згідно з розпорядженням команди 4-ої австрійської армії від 10 бе
резня 1916 року, Бюро культурної допомоги направило для приватних 
шкіл Волині вчителів з Галичини. Організація українського життя на цих 
землях викликала сильний опір поляків. Вони претендували на прилу
чення цих земель до майбутньої польської держави. В зв'зку з цим вис
ловили свій протест українці Холмщини: „...Ще раз звертаємося до вас 
панове поляки. Геть руки від нашої рідної землі. Ми не хочемо бути 
погноєм для вашої „панської" культури, ми не хочемо, щоб ви бенкету
вали на руїнах славного колись Володимиро-Галицького князівства та 
щоб Холм - столиця могутнього нашого короля Данила був осередком 
чужої, ворожої нам культури. Ми хочемо самі бути господарями у своїй

хаті, ми хочемо вільної України."
За допомогою комісаріатів УСС на 

Волині було засновано понад 50 україн
ських народних шкіл. Симпатії населен
ня до УСС росли дуже скоро і вони до
були собі безмежне довір'я. Між насе
ленням і Стрільцями зав'язалась сердеч
на дружба (Українські Січові Стрільці 
1914 - 1920 - Львів, 1935 с.115). Зерно, 
кинене Стрільцями в душу волинських 
селян, зійшло й дало плід, якого вже не 
зміг виполоти шовіністично-поліційний 
польський режим. Поляки вжили всяких 
заходів, щоб ліквідувати українські сек
ретаріати і вони цього домоглись у квіт
ні 1917 року.

Після цього старшини і стрільці по
вернулись із Волині до Коша УСС. Сот- 

Зліва: Д Вітовський, ник д  ВІТОВСЬКИЙ певний час був серед
О. Навроцький і П. Дідушок. старшин вишколу, а згодом обняв ко

манду над сотнею у Вишколі, яка розмі
щалась недалеко від Коша. (За волю України - Нью Йорк, 1967. — 
с. 265).

В той час, після лютневої революції в Росії, постало питання про 
ставлення Легіону УСС до Наддніпрянської України. Була скликана нара
да всіх формувань Легіону, вона вібулася 26 травня 1917 року під прово
дом сотника Д. ВІтовського, ця нарада, враховуючи, що Центральна Ра
да почала організовувати українські війська, в противагу настоювання 
Д. ВІтовського зберегти Легіон УСС, більшістю висловилась за розв'язан
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ня Легіону. Щоправда, це рішення не було схвалене з'їздом представни
ків УСС у Відні, що відбувся 24 липня 1917 року і Легіон УСС був збере
жений для оборони Західноукраїнських земель.

Одначе доля УСС вирішувалась на фронті. 29 червня російські війська 
розпочали наступ на всьому фронті. Село Конюхи на околиці якого в 
другому ешелоні знаходились стрільці, артобстрілом російських військ 
було зруйноване. Були знищені всі позиції стрільців. Після бою під Коню
хами залишилось всього 450 стрільців і старшин. Дещо пізніше почалось 
реформування Легіону стрільців, прибув з курінем з вишколу отаман 
(майор) Мирон Тарнавський. Його ад'ютантом був сотник Д. Вітовський 
(Заклинський М. Вітовський, як політпровідник Стрілецтва в 1917 р.) (Іс
торичний календар-альманах Червоної Калини на 1937 рік).

На початку зими в селі Гуштині біля Збруча відбулась нарада стрі
лецьких старшин з політичних питань у справі ставлення стрілецтва до 
таємної австро-польської угоди про прилучення Східної Галичини до 
майбутньої польської держави. З цього питання буди різні пропозиції: 
від необхідності переходу полку УСС на Східну Україну до саморозпус
ку. Сотнику Д. ВІтовському вдалось переконати старшин про потребу 
зберегти Стрілецьку військову формацію для майбутнього. В той час за 
чіткі українські позиції, австрійське командування відкликало М.Тарнав- 
ського з поста коменданта полку УСС і на цю посаду був призначений 
сотник С. Микитка.

22 січня 1918 року IV Універсалом Української Центральної Ради була 
проголошена незалежність Української Народної Республіки (УНР). Че
рез 17 днів, 9 лютого 1918 року УНР, як незалежна Українська держава 
підписала Берестейський мирний договір з Центральними європейськи
ми державами (Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією, Туреччи
ною) за яким Україні повертались відірвані раніше українські землі: Хол- 
мщина, Берестейщина і Пінщина. Одночасно, додатково, був відписаний 
таємний договір між Австро-Угорщиною та УНР стосовно Східної Гали
чини та Буковини, за яким Австрія зобов'язалась не пізніше 31 липня
1918 року створити суцільний український коронний край. Також Росія 
мала відмовитися від всяких претенсій до України і зобов'язалась уклас
ти мир з Українською Народною Республікою і визнати мирний договір 
між Україною та державами Почвірного союзу, одначе, в майбутньому, 
обидві угоди не були виконані.

Радянська Москва у відповідь на відокремлення України вислала 
проти молодої Української держави армію Муравйова. Українська Цен
тральна Рада звернулась за допомогою до центральних європейських 
держав. Разом з першими відділами австрійських військ перейшли за 
Збруч УСС, які буди в складі бойової групи під командуванням архикня- 
зя Вільгельма Габзбурґа (прозваного стрільцями Василем Вишиваним за 
одягання подарованих йому вишиваних сорочок). З цією групою УСС 
пройшли все Правобережжя, і перебували на Україні до розпаду Авс
трії, тобто до 1 листопада 1918 року. Тоді УСС відіграли важливу ролю,
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обороняючи українське населення від зловживань іноземних військових 
частин, допомагали молодій Українській державі в налагодженні адмі
ністративної служби. До речі, сотник УСС Д. Вітовський був деякий час 
комендантом міста Жмеринки. На цьому становищі він користувався ве
ликим симпатіями місцевого населення, допомагав їм через штаб кор
пусу генерала Гофмана, який був тоді в Жмеринці. Генерал був трива
лий час командантом частин, до яких входив Легіон УСС. (Гірняк Н., 
Дмитро Вітовський, спомин з нагоди 30-их роковин смерти) (За волю 
України - Нью Йорк,1967, - с. 262 — 266).

Коли стало відомо, що німецький та австрійський уряди проголосили 
намір про створення самостійної Польщі, а цісар Австрії написав листа 
до австрійського прем'єра про автономні права Галичини без її поділу 
на українську і польську частини, старшини УСС звернулись до Президії 
Загальної Української Ради з заявою, що стрільці не бачать дальшої 
можливості воювати в союзі з державою, якої володар так ганебно тор
гує українською землею"

У вересні 1918 року відбулися збори делегатів усіх формацій Легіону 
УСС в селі Грузькім. Після гарячої дискусії всі делегати УСС одноголосно 
ухвалили таку резолюцію: „В обличчі небезпеки, яка нависла над Украї
ною, заявляємо світові, що високо понад партійні угрупування ми даль
ше нестимемо наш національний прапор і стоїмо з крісами при ногах, 
готові на найвищу жертву в обороні кров'ю окупленої волі Батьківщини.

Прохаємо Українську Бойову Управу передати нашу чолобивню Ук
раїнській Державі до рук її посла Ексцеленції В'ячеслава Липинського у 
Відні." (Гірняк Н. Організація і духовий ріст Українських Січових Стрільців
- Філядедьфія, 1955. - с. 77).

У зв'язку з зайнятою позицією УСС, 
військова група В. Вишиваного була пере
дислокована до Буковини, переїзд до 
Львова не був дозволений. 8 жовтня 1918 
року УСС переїхали до Чернівців звідки 
включились до боротьби за незалежність і 
утворення Західно-Української Народної 
Республіки.

Утворений в той час у Львові Військо
вий Комітет не був дієздатний, а тому Ук
раїнська Національна Рада рекомедувала 
на пост коменданта Комітету сотника УСС 
Дмитра Вітовського, який в той час пере
бував зі своєю частиною на Буковині. До 
Вижниці на Буковині, де тоді перебував 
Д. Вітовський, від імені старшин Комітету у 
Львові, які погодилися, щоб головою Цен
трального Військового Комітету став Д. Ві
товський. 20 жовтня 1918 року виїхав по

Голова Військового Комітету 
Листопадового повстання Дмитро 

Вітовський, 1918 р.
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ручник І. Рудницький. Тодішній командант УСС сотник архикнязь Віль- 
гельм Габсбург (Василь Вишиваний) погодився, щоб сотник Д. Вітов- 
ський виїжджав на два дні щотижня до Львова і просив, щоб його ін
формували про стан справ (Гуцуляк М„ Перший листопад 1918 - Київ, 
1993. - с. 42-43).

ОРГАНІЗАТОР ЛИСТОПАДОВОГО ЧИНУ 
І УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ

29 жовтня 1918 року сотник 
Д. Вітовський приїхав до Льво
ва і зразу прийшов на засідан
ня Військового Комітету, який 
засідав в Народній Гостинниці.
Було присутніх біля 20 стар
шин і член Національної Ради 
Іван Кивелюк. Комітет вирішив 
почекати повернення з Відня 
посла Л. Цегельського, який 
мав привезти інструкцію про 

------ ,п — передачу державної влади у Голова Української
п!тпЯ! НІм ! іаіяГг!Н Східній Галичині українцям, Національної Ради Кость Петрушевич, 1918 р. _ _ Пррі/іі іЬїКий 1418 ппро що и була направлена те- левицькии, іу ів  р.

леграма наміснику Гуйну. А тим часом поляки в Кракові, знаючи про си
туацію у Львові, перехопивши телеграму з Відня до Львова, вирішили 
відправити до Львова ліквідаційну комісію для встановлення своєї влади.

31 жовтня 1918 року депутація Української Національної Ради до на
місника графа Гуйна у складі: Кость Левицький, Іван Кивелюк, О.Стефа- 
нович, С.Голубович, Л. Цегельський і С.Баран, прибула о 2 годині дня до 
намісництва. Керівник депутації К. Левицький зажадав від намісника пе
редачі державної влади у Східній Галичині Українській Національній Ра
ді, посилаючись на право самовизначення українського народу, який 
вважає цей край своєю національною територією, послався на цісар
ський маніфест від 16 жовтня 1918 року, який признавав українцям це 
право. Одначе намісник відмовив, пославшись, що він не дістав ніякого 
наказу з Відня (Гуцуляк М., Перший листопад 1918 - Київ, 1993. - с. 
49).

Депутація була не рішуча і після повернення на засідання Української 
Національної Ради, появилась думка, підтримана К. Левицьким та Л. Це- 
гельським, підождати до приїзду кур'єра з Відня. На це від імени Україн
ського Військового Комітету сотник Д. Вітовський заявив, що до вико
нання військового перевороту все підготовлене і вже неможливо його 
відкласти. У випадку відкладення він, як представник української зброй
ної сили, не може взяти на себе відповідальности за дальший хід подій,
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бо завтра українці можуть бути вже безсилі супроти польської переваги. 
Справа може вдатися тільки зараз. Як цієї ночі ми не візьмемо Львова, 
то завтра візьмуть його напевно поляки. Така рішучість і впевненість пе
реконали учасників наради, і всі погодились з думкою Д. Вітовського.

31 жовтня 1918 року у великій залі Народного Дому о 6 годині вечора 
зібралось 35 старшин при заслонених вікнах, щоб ніхто не бачив (Коно- 
валець М., до Листопадового Чину, яка була підготовка першого листо
пада у Львові) (Перший листопад 1918 року - Київ, 1993 - с. 189- 
216).Нараду відкрив і вів сотник Д. Вітовський. Він представив план вико
нання перевороту. Промова сотника Д. Вітовського, як зазначає М. Ко- 
новалець, зробила сильне враження на всіх тих, які щойно тепер довіда
лися про план перевороту... сотник Д.Вітовський заявив, що з уваги на 
повідомлення про запланований приїзд до Львова Польської ліквідацій
ної комісії для перебрання влади у Львові і над Східною Галичиною... всі 
погодилися взяти активну участь у перевороті. Сотник Д. Вітовський на
голосив: ми не маємо вибору, мусимо зайняти Львів цієї ночі. Наша 
честь вимагає, щоб ми перші взяли владу в нашому краю, навіть якщо 
прийшлось би швидко її втратити... Початок уже зроблено... Перемишль
о цій порі вже в наших руках... Він сказав, що вже вислав наказ з вимо
гою негайно висадити мости на Сяні, щоб перервати залізничний 
зв'язок з польською Західною Галичиною, але як відомо тепер, цей на
каз не був виконаний, що й стало в дальшому трагічним для Львова. В 
закінченні виступу сотник Вітовський наказав, що у випадку якоїсь неу- 
дачі відділи мають відступити на схід до містечка Красного. Учасник тих 
подій Я. Гинилевич (Перший листопад 1918 року - Київ, 1993 - с. 229) 
згадує, що сотник Д. Вітовський ще в складі УСС був поранений у ногу і 
тому при ході сильно кульгав.

Того дня, 31 жовтня 1918 року, дуже швидко поширювались різні ін
формації. Так, один із десятників повідомив організаційному референтові 
у Народній гостинниці, що він почув розмову між собою вищих стар
шин, що з Відня поступив наказ передати владу у Львові тому хто має 
силу і хто по неї перший зголоситься. Нарада, яку в одній з кімнат Гос
тинниці провів сотник Д. Вітовський, була короткою. Справа негайного 
виступу була ясною. Дальше сотник Д. Вітовський, поручник І. Бубела, 
поручник І. Рудницький та інші старшини перейшли до будинку „Просві
ти" (пл. Ринок) щоб виготовити план обсади Львова.

31 жовтня 1918 року, за підписом сотника Д. Вітовського були розісла
ні до Окружних команд і всіх повітів Східної Галичини накази такого 
змісту; „Українська Національна Рада переймає владу у свої руки. Ніччю 
31 жовтня на 1 листопада українська залога Львова займе місто. В кож
ному повіті Східної Галичини слід перебрати владу власними засобами... 
урядовців-поляків, які ставитимуться ворожо до української влади ареш
тувати. (Перший листопад 1918 року - Київ, 1993 - с. 59) Після цього, 
як згадує Д. Паліїв, Центральний Військовий Комітет був переймінова- 
ний на „Українську Генеральну Команду" і перемістився до Народного
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Дому. Вечером на нараді старшин виступив з короткою промовою Д. Ві- 
товський, у якій виклав найновіші політичні події за кордоном і в краю 
та вказав на завдання, яке має виконати українське військо. Він предста
вив подрібний стан Львівської залоги. Подав план виконання переворо
ту. Початок виконання призначив на 4 годину ранку. Був створений 
перший штаб під керівництвом Д. Вітовського, до якого ввійшли: отаман 
УСС С. Ґорук, поручник УСС Б. Гнатевич, поручник І. Бубела, поручник 
УСС І. Цьокан, четар УСС Іванчук та підхорунжий УСС Д. Паліїв. Найбли- 
щими співробітниками штабу і виконавцями доручень були призначені: 
сотник Перський, поручник Т. Мартинець, поручник І. Рудницький і че
тар І. Огоновський (Українські Січові Стрільці 1914 - 1920 - Львів, 1935
- с.129).

1 листопада 1918 року вночі між 2 і 4-ю годинами українські військові 
відділи роззброїли вояків неукраїнської національності та зайняли уря
дові будинки і важливіші об'єкти міста Львова. Сотник Д. Вітовський на
казав Миколі Конику, Леву Ґецу, Зенону Русину та Паньківському виві
сити український синьо-жовтий прапор на вежі ратуші міста, прапор він 
вручив підхорунжому Зенону Русину.

1 листопада 1918 року, біля 7-ої години ранку, сотник Д. Вітовський 
прийшов до голови Української Національної Ради Костя Левицького і 
як головний військовий комендант склав йому рапорт, що українське 
військо зайняло в порядок місто, обсадило всі важливіші точки без про
ливу крові і взагалі без жертв. Кость Левицький подякував сотнику 
Дмитру Вітовському і побажав йому витримати на зайнятих становищах, 
після чого сотник Д. Вітовський запевнив голову української влади, що 
українське військо буде добре держатись та що українське становище у 
Львові безпечне. (Перший листопад 1918 року - Київ, 1993 - с.98).

На мурах Львова появилися дві відозви української цивільної влади:
ДО НАСЕЛЕННЯ ЛЬВОВА

Волею українського народу утворилася на Українських землях 
бувшої австро-угорської монархії Українська Держава, яка за
безпечить населенню лад і порядок.

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДЕ!
Голосимо Тобі святу вість про Твоє визволення з віковічної не

волі. Від нині Ти господар своєї землі, вільний горожанин Україн
ської Держави (У відозві вказані обов'язки і права українців у своїй 
державі) Була також видана відозва до війська.

УКРАЇНСЬКІ ВОЯКИ!
Вам, що своїм геройським подвигом обняли старинний прес

тольний город Льва у власть Української Держави та своїми 
грудьми і кров'ю своєю оце вже п'ятий день обороняєте його.

Ми, Українська Національна Рада волею Українського народу 
бувшої австро-угорської монархії найвища державна влада його
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Держави, виславляємо найбільший подив, найглибшу подяку і 
найвищу похвалу.

Весь український нарід клонить перед Вами голову і дивиться 
на Вас як на свою гордість і надію.

Ваше ім'я запише історія державного визволення українського 
народу золотими буквами, а грядущі покоління вільних горожан 
Вільної України будуть во віки величати Вас як освободителів з 
вікового поневолення. Щоб увіковічнити Ваш історичний подвиг, 
ми, Українська Національна Рада, установляємо оцим для кожно
го з Вас військову відзнаку „За обняття Львова у власть Україн
ської Держави." ( Перший листопад 1918 року - Київ, 1993 - с.110).

Національна рада іменувала сотника Д. Вітовського отаманом. Ота
ман Д. Вітовський оголосив осадний стан у Львові (Діло, 1918. - ч. 251 -
3. XI п.т-2). Комендантом міста Львова призначив полковника М. Мари- 
новича, а його заступником отамана Сеня Ґорука.

4 XI 1918 року наказний отаман Д. Вітовський послав до Києва вітан
ня такого змісту: „Занятий українськими військами Львів складає поклін 
Києву, столиці всієї України." Отаман Вітовський (Діло, 1918 — ч. 252. -
4.ХІ. - с. 3). У зв'язку з захворюванням та виснаженням отаман Д. Вітов
ський подав прохання К. Левицькому про звільнення його з головного 
команданта військ, комендантом був призначений отаман Г. Коссак.

9 листопада Українська Національна Рада створила Державний Сек
ретаріат (уряд). Державним Секретарем військових справ був призначе
ний полковник Д. Вітовський. 10 листопада 1918 року відбулося заприся- 
ження Державного Секретаріату. З 11 до 15 години присягали Секретарі 
в такому порядку: Льонгин Цегельський, Василь Панейко, Ярослав Лит- 
винович, Олександер Барвінський, Іван Куровець Дмитро Вітовський, 
Антін Чернецький. Степан Баран, Сидір Голубович, Олександер Пісець- 
кий (Діло, 1918. - ч. 259 - 12. XI. - с.1).

13 листопада 1918 року був виданий розпорядок Державного Секре
таріату військових справ за підписом Президента Державних Секретарів 
К. Левицького та Державного Секретаря військових справ отамана Д. Ві
товського про покликання до зброї всіх чоловіків-українців від 18-35 ро
ків (Діло, 1918 - ч. 263 - 16.ХІ.-С.1).

Був складений такий текст присяги:

ПРИСЯГА 
українських військ

„Присягаємо торжественно Всемогучому Богу повинуватися 
вірно і слухняно Західно-Українській Народній Республиці. Ї ї  Вер
ховній Владі, ї ї  Правительству ї ї  Армії, як також всім ї ї  отама
нам та всьому Начальству, їх поважати і захищати, їх прикази і 
припоручення у всякій службі виконувати, проти кожного ворога 
хто небудь ним був би і де тільки воля ї ї  Верховної Влади вима
гатиме на водах, на сушах, у воздусі, в день і вночі, у боях, насту
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пах, сутичках всякого рода, підприємах, 
словом на кожному місці, в кожну пору, в 
кожнім случаю хоробро і мужньо боротися, 
наших військ прапора і оружя в ніякому 
случаї не покидати, з ворогом ніколи в 
найменші порозуміння не входити, завсігди 
так вестися, як сього воєнні закони вимага
ють та як чесним воїнам личить, і в сей 
спосіб в чести жити і умирати - Так нам, 
Боже, допоможи - Амінь." Затверджено 
постановою Української Національної Ради. 
Львів, дня 13 падолиста 1918.

ВІТОВСЬКИЙ, отаман в.р.
Державний Секретар Військових Справ 
(Перший листопад 1918 - Київ 1993. - с. 8) 
Треба підкреслити, що при формуванні Дер

жавного Секретаріату Д. Вітовський погодився 
ввійти до його складу при умові об'єднання в 

майбутньому Галичини з Великою Україною. Постанову про це Держав
ний Секретаріат ухвалив одноголосно 10 листопада 1918 року. Це по суті 
був перший крок до майбутнього Акту Злуки українських земель в єди
ну Українську Народну Республіку (УНР).

Так, фактично, на основі військової формації УСС створювалась Ук
раїнська Галицька армія (УГА), яка пройшла великий славний і трагіч
ний шлях боротьби за волю України. Після кількаденного перебування 
на посту військового команданта отамана Г. Коссака (5.ХІ - 10.ХІ) черго
вим командантом Українська Національна рада призначила полковника 
Гната Стефаніва, до того часу команданта Золочівського воєнного окру
гу. Він був начальним командантом УГА до 9 червня 1919 року, в час ду
же складної ситуації боротьби з поляками в Східній Галичині. Про взає
модії між Начальною командою УГА та Державним військовим секрета
ріатом мало відомо. Начальний командант не входив до складу уряду. 
За складних військових умов за наказом полковника Г. Стефаніва укра
їнські війська вночі з 21 на 22 листопада 1918 року, після тритижневих 
важких боїв залишили Львів під загрозою оточення чисельним військом 
ворога, але бої продовжувались в околицях Львова. Уряд ЗУНР переї
хав до Станіслава, де проводив свою діяльність весь Секретаріат. Станом 
на 19 січня 1919 року в складі УГА було 43 тисячі 350 дієвих військовиків 
(Шанковський Л., Українська Галицька Армія - Львів, 1999. - с.118)

НА ШЛЯХАХ ДО ЗЛУКИ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
2 січня 1919 року у Станіславі розпочалось чергове засідання Україн

ської Національної Ради. Відкрив засідання президент Ради Є. Петруше- 
вич. Він висказав свої уваги в честь героїчних дій українського націо
нального війська. В дальшому на вимогу членів Української Національ

Д. Вітовський 
в формі УГА, 1919 р.
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ної Ради президент погодився розглядати справи Злуки українських зе
мель як першу порядку денного. Виступив Д. Вітовський, як член Ради, а 
не як Секретар військових справ. Він висказався за злуку, але проти зне
сення кордону з огляду на спекуляції всяких людців. На його думку, 
спільними справами можуть бути армія, фінанси, валюта, пошта і телег
раф. Автономними повинні залишатись шкільництво, релігійні справи та 

адміністрація і судівництво аж до введення україн
ських законів... Пропозиція була принята. На при- 
няття рішення безперечно вплинула отримана від 
Директорії телеграма, в якій було прохання приско
рити акт злучення Західної Республіки з Наддніп
рянською Україною (Стрілець, часопись для україн
ського війська; Станіслав, 1919. - ч. 2 - 13 січня. - с. 
1- 2).

На другий день, 3 січня 1919 року відбулось уро
чисте засідання Української Національної Ради, на 
якій принято резолюцію. Президент Є. Петрушевич 
заявив, що від сьогоднішнього дня перестала існу
вати Західноукраїнська Республіка, а існує лише од
на Українська Народна Республіка. На засіданні від 
імені Наддніпрянської України вітав Українську На
ціональну Раду Роман Трохименко, виступ він закін
чив так: „...Хай лунає наш гимн „Вже воскресла Ук
раїна від Сяну по Кавказ (Кубань)", що було зустрі

нуто рясними оплесками. Під кінець виступив представник Угорської Ук
раїни, який сказав: „...Наше серце, душа наша лине до України. Помо
жіть нам, подаємо Вам братню руку..." В кінці засідання 3 січня 1919 року 
був обраний Виділ Української Національної Ради з 9 членів під прово
дом президента Є. Петрушевича. Обраний Виділ призначив новий склад 
Державного Секретаряту. Секретарем військових справ призначений 
полковник Дмитро Вітовський.

Вечером 3 січня 1919 року, після закінчення засідань Української Наці
ональної Ради, військо вла-штувало велику маніфестацію всіх родів ук
раїнського війська з лампіонами перед готелем „Австрія" міста Станісла- 
вова, де відбувалися засідання Української Національної Ради. До вій
ська промовляли з балкону готелю Президент ЗУНР Є. Петрушевич, пол
ковник Д. Вітовський та посол С. Вітик. Д. Вітовський, звертаючись до 
війська, сказав: „Сповнилася воля всього українського народу — Україна 
ста-ла одноцільною суверенною державою. Мрія стала ділом. Україн
ський жовніре, твоє завдання те діло обороняти кровию і залізом". Пе
ред волею народу зникли царі і королі — а на наших очах зникають гра
ниці, що ділили живе тіло народу. Ми творим одну Українську Націо
нальну Республіку, національ-ним меншинам даємо права і жадаємо по
шани для нашої держави. У нашій державі будуть рівні пра-ва для всіх, 
для багатих і бідних. Хай росте, кріпшає, та процвітає Українська Народ

Дмитро Вітовський. 
1918р.
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на Республіка."
Серед окликів „Слава,слава" пройшли пробоєві чети в сталевих шо

ломах, пройшли сотні піхоти, проїхала артилерія під звуки музики в ос
вітленню смолоскипів і лямпіонів головними вулицями Станіслава.

Головному отаману Українських республіканських військ С. Петлюрі 
була направлена така телеграма: „Українська Національна Рада Західно
української Народної Республіки на засіданні 3 січня одноголосне ухва
лила й торжественно проголосила об'єднання своєї республіки з Укра
їнською Народною Республікою в одну одноцільну самостійну Україн
ську Народну Республіку. Хай об'єднання сповнене спільно пролитою 
кровию обох бувших республік, довершить много щастя робучого укра
їнського народу." Державний Секретар ВІТОВСЬКИЙ.

На адресу військового секретаря полковника Д. Вітовського поступи
ла віповідь: „Щиро витаємо постанову Вашої Національної Ради. Тепер 
весело і свобідно залунав серед великої Української Народної Сем'ї 
„Слава во вишним Богу,,. Нехай з зірванням кордону упаде зневіра і 
байдужість, а їх місце займе глибока віра і світла будучність. Щирі приві
тання і сердечні желання з нагоди свят „Рождества Христового" засила
єм галицьким горожанам — воякам і всьому населенню Галичини"

Отаман Петлюра
13 січня 1919 року у часописі для українського війська „Стрілець", що 

видавався у Станіславі було опубліковане таке звернення полковника, 
державного секретаря військових справ Д. Вітовського:

ЖОВНІРИ!
Після чотирьох з половиною років муки, ридання і жалоби 

сповнилась народна воля. Зі сльозами радості сповіщаю Вам ве
лике слово: 3 січня упав кордон між українськими землями і від
З січня ми всі вже громадяни великої Народної Республіки,

Українська Національна Рада ухвалила у Станіславові одноз- 
гідними оплесками злуку всіх земель Західноукраїнської Респуб
ліки з Наддніпрянською Україною.

За що гинули на крівавих судах батьки, діди і прадіди наші, за 
що проливали кров століттями покоління за поколіннями, за що 
скородили ребра ворогів герої від пятьсот літ і не діждались, схо
дили до могили без просвітку - те присуджено діждати нам під 
велику годину народження нового світа. Ще хвиля кровавого зу
силля і слово станеться ділом. З крові і пожежі та руїни встане ве
лика Україна, що принесе Вам землю і волю

ЖОВНІРИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ!
Землю і волю присуджено Вам добути, або дома не бути. Во

роги пани Ляхи хочуть загарбати нашу землю, наші села, наші ла
ни і прилучити до своєї Польщі, цеї тюрми робучого люду. Вони 
палять наші села, рабують наші маєтки, мордують батьків, сестер, 
дітей Ваших без пощади, без пощади і без милосердя. І кричить
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до вас кровавим плачем вся поневолена країна: Рятуйте нас із 
каторги найтящої неволі. І очі цілого Народу звернені до Вас, 
жовніри Української Народної Республіки. У ваших крісах, у ва
ших баґнетах, у ваших скорострілах лежить наша воля і слава, 
або ганьба і неволя довічна.

А тепер хай гордість громадян великої держави завітає у Ваші 
серця і всякий скаже собі по приміру батьків наших, що гинули на 
кострі сміючись у бою: Краще в полі порубаним бути, як уступити 
перед неситими панами Ляхами. Тепер, або ніколи.

Тепер або ніколи - приналежати нашим землям до великої 
України, де буде усему народови робучому земля і правда і воля. 
Або рай на Вкраїні, або пекло в Польщі.

Що буде з нами - рішиться кров'ю і залізом. Кров'ю і залізом 
мусите рішити, що буде з нами - мусите рішити Ви, жовніри без 
страху, без надуми і без вагання.

Кожен з Вас тям, що зложив Ти присягу Українській Народній 
Республіці - жертвувати кров і кість свою за волю, за правду, за 
щастя дітей своїх навіть серед голоду і холоду. Серед голоду і хо
лоду мусиш побідити тих, що обдерли тебе з одягу і хліба - щоби 
діти твої не гинули з голоду і холоду „на своїй несвоїй землі".

І хто впаде з Вас, того ім'я не вмре, не загине, вічно горітиме у 
пам'яти Народу ім'я кожного, що погиб у боротьбі за волю.

А хто схилиться зранений серед кровавого поля, тому серед 
слави до смерти Нарід подасть підмогу, щоби жив він без журби, 
без муки, без трівоги про завтра.

Хто ж вийде ціло, того чекає честь і слава бути першим між 
синами визволеного Народу.

А всі діти Ваші славитимуть Вас і обсиплять квітами кроваві 
чола Ваші і благословитимуть Вас вольними устами, що Ви здобу
ли їм землю і волю з пятисотлітньої тюрми лукавого польського 
панства.

Нехай же не буде між Вами ні одного млявого ні втомленого, 
нехай ніхто не задрімає, не засне та не уступить перед боєм з 
кровавого поля, поки не здобудем земель наших, загарбаних ля
хами.

Відвага мед п'є, а кайдани тре, та про побіду рішає послух, по
рядок і сповнення приказу тих, що керують ділом.

Кожен з Вас, на якім небудь місци поставлено Тебе, мусиш під- 
чинятися дисципліні, удержувати порядок і виконувати прикази 
старшин без критики, без відклику, без проволоки. На кожному 
становищі від сповнення кожного приказу може рішитися для нас 
„доля величезної війни", - в руці кождого з Вас лежить щастя, 
або горе цілих поколінь. Твоїх сестер, дітей і родичів Твоїх, укра
їнський жовніре. Не за царя воюєш Ти, а за своє добро, за сво 
правду, за свою державу.
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І ми віримо, що Ви постоїте як оден муж твердо, рішучо, непо
хитно за правду і волю і здобудете землю своїм дітям та увінча
ються Ваші чола вінцями повної побіди. Не далека хвиля, що усі 
землі українського народу зіллються в одну державу і у весільно
му вінку України не бракне листочка ні з одної української землі. 
А тоді щойно зі збірної душі намученого українського люду вир
веться велика пісня: Радуйся, радуйся з'єднана Українська Земле.

Державний Секретар військових справ Вітовський в.р.
Для урочистого відзначення Акту Злуки українських земель було 

призначено дату 22 січня 1919 року, річниця, коли 22 січня 1918року Цен
тральна Рада України ухвалила IV Універсал, яким було проголошено: 
„Від нині Українська Народна Республіка стає самостійною, від нікого не
залежною, суверенною Державою Українського Народу. З усіма сусідні
ми державами, а саме: Росією, Польщею, Австрією, Румунією, Туреччи
ною й иншими ми бажаємо жити в згоді й приязни, але ніяка з них не 
може вмішуватися в життя самостійної Української Республіки." Зразу 
після цього 9 лютого 1918 року був підписаний Берестейський мирний 
договір між Українською Народною Республікою та центральними євро
пейськими державами: Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією та 
Туреччиною. Цей договір є одним із найважливіших міжнародних доку
ментів у новітній історії України. Центральні європейські держави визна
ли незалежність України. За Договором Україні повертались відірвані ра
ніше українські землі: Холмщина, Берестейщина і Пінщина. Німецький 
уряд приступив до повернення військовополонених українців, що пере
бували у російському війську. Додатково було укладено таємний договір 
між Австро-Угощиною та УНР в справі східної Галичини та Буковини, за 
яким Австрія зобов'язалась не пізніше 31 липня 1918 року створити укра
їнський коронний край.

Росія за підписаним мирним договором відмовлялась від усяких пре- 
тенсій на Польщу, Литву, Білорусь, Фінляндію, Україну та інш.

У пункті відносно України в Берестейському мирному договорі запи
сано: „Росія зобов'язується негайно заключити мир з Українською На
родною Республікою й признати мирний договір між Україною та дер
жавами почвірного союзу. Українську територію негайно очистити від 
російських військ і російської червоної Гвардії. Росія припиняє всяку агі
тацію чи пропаганду проти правительства чи публічних установ Україн
ської Народної республіки" Одначе, після Берестейського мирного дого
вору ситуація різко змінилась, введені на територію України німецькі та 
австро-угорські війська привели до переходу влади до гетьмана П. Ско
ропадського, а дальше Директорії. (Універсал Української Центральної 
Ради) (Нова рада — 1918 — ч. 9 — 13 січня, с. 1,2:, Берестейський мирний 
договір) (Енциклопедія українознавства (За ред. В. Кубійовича. Перев. в 
Україні - Львів,1993 - Т.1.-С.117-118).

Для проголошення Акту Злуки до Києва 18 січня 1919 року прибула 
делегація від Галичини та Буковини, до складу якої входили видатні
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громадсько-політичні діячі, серед них були: Василь Стефаник, Лев Ба- 
чинський, Дмитро Вітовський, Тимотей Старух, Семен Вітик, Осип Бура- 
чинський та Осип Безпалко.

Прибуваючий поїзд з делегатами на станції Києва зустрічали з по
честями. Після виходу делегації з вагона їх вітав військовий старшина 
Чайковський, він почав словами: „Батьки Галицької землі...", після цього 
сотник Бялий зкомандував: „в право глянь! „ і доповідає полковнику Д. 
Вітовському, який пройшов перед фронтом почесної лінії сотні. Орхестр 
виконав національний гимн. З двірця першим автомобілем виїздить 
старшина Чайковський, а за ним в автомобілях члени делегації до 
Ґранд Готелю в місті Києві.

19 січня делегації брали участь у величавому похороні воїнів, полег
лих в бою під Мотовилівкою, здобуваючи Київ, похорон розпочався о
12 годині дня походом через місто до Аскольдової могили.

20 січня 1919 року делегація брала участь у спільному засіданні Ди
ректорії та Ради міністрів Української Народної Республіки.

Завершальне свято Злуки Українських Республік відбулось в середу 
22 січня на Софійській площі. Був морозний день, дерева вкриті інеєм. З 
самого ранку місто приняло урочистий вигляд, будинки прикрашені ук
раїнськими національними прапорами, на балконах полотна з україн
ськими рисунками та портрети і бюсти Т. Шевченка, прибрані національ
ними стрічками і прапорами. При вході з Володимирівської вулиці на 
Софіївську площу була встановлена тріумфальна арка, прикрашена з 
верху старовинними гербами України і Галичини.

22 січня 1919 року о 12 годині на Софіївську площу прибули члени 
Директорії, Ради міністрів, Галицька делегація, гучним голосом зачитують 
Грамоту (Акт) Злуки: „В імені Української Народної Республіки ...прого
лошує Директорія велику подію в історії українських земель... З'єднання 
в одну суверенну Народну Республіку... Від нині зливаються в одно віка
ми відділені одна від одної частини України - Галичина, Буковина, За
карпаття і Придніпрянська Україна в Одну Велику Україну. Сповнились 
відвічні мрії для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Від 
нині Український народ визволений могутнім поривом своїх власних 
сил, має змогу об'єднати всі змагання своїх синів для створення нероз
дільної незалежної Української Держави на добро і щастя українського 
народу. Від нині є тільки одна незалежна Українська Народна Республі
ка." (Юріїв І. Спомини. Акт 22 січня 1919 року) (Літопис Червоної Калини
- 1938 - ч. 1 - с. 4-7). Після заслухання Акту був відправлений моле
бен, відспівано многоліття українському народу, орхестр виконав націо
нальний гимн. Відбулась дефіляда під проводом полковника Січових 
Стрільців і. Чмоли. Пройшли частини Січових Стрільців, за ними школи, 
викладачі та різні організації. Так був відзначений Акт Злуки Українських 
земель, який ввесь час підготовляв та відстоював Д. Вітовський.

Після створення єдиної Української Держави відбувались багаточис- 
ленні маніфестації в різних містах. На порозумінні з діячами Закарпатя
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Д. Вітовський, як Державний військовий секретар, направив туди вій
ськову експедицію і повідомив Раду, як доконаний факт, що українське 
військо знаходиться в Закарпатті. Позиція членів Ради Держаного секре
таріату була неоднорідна. Л. Цегельський розцінив це, як будто розпоча
та Д. Вітовським акція — це нова війна на власну руку (Шанковський Л., 
Українська Галицька Армія - Львів, 1999 - с.181), хоча інші члени ради 
підтримали цю дію Д. ВІтовського. Зрештою, завдяки військовим на За
карпатті була проголошена Гуцульська Республіка, яка вважала себе час
тиною Західних Областей Української Народної Республіки (ЗОУНР). За 
ускладненою у Раді ситуацією полковник Д. Вітовський подався до димі- 
сії з поста Державного секретаря військових справ. Димісія була задово
лена, про що його повідомлено таким листом:

До Високоповажаного Пана Дмитра ВІтовського,
Державного Секретаря військових справ в Станіславові. Виділ Україн

ської Національної Ради, приймаючи Вашу димісію, висловлює Вам 
признання і сердечну подяку, за повну самовідречення службу, яку нес
ли Ви на своїм становищі українському народови. Як державний Секре
тар військових справ Ви серед найтящих відносин основи Української 
армії та довели її до сили і розцвіту. Тим то Ваші заслуги для будови ук
раїнської державності стануть незабутими в народі.

Станиславів 12 лютого 1919 За виділ Української Національної Ради 
Д-р Петрушевич Д-р Горбачевський
Президент член Виділу
(Зміни у військовім начальстві) (Стрілець - 1919 - ч. 8 19 лютого с. 2).
Про цю подію появилось багато відгуків, зокрема В. Пачовський пи

сав (Пачовський В., Дмитро Вітовський) (Стрілець - 1919 - ч. 8. -19 лю
того — с.2-3), „В теперішній переломовій хвилі уступлення творця армії з 
начального становища в армії - є подією, з якої ми годні здати собі 
справи. Під кермою полковника Дмитра ВІтовського армія мала своє ли
це і була підметом в цій політичній ситуації. І се мабуть була основна 
причина удару з боку людей малого крою, що не розуміють великості 
хвилі. Нині армія сила наша, а все решта -слова, полова.

Дай Боже, щоби з уступленням його з керми не вилетів великий дух 
геройства з цілого українського війська.

В нинішній порі державний Секретар військових справ мусів бути не 
тільки адміністратором, але й політиком, свідомим відповідальності пе
ред історією за всі договори і поступки наші. А таким був найбільший 
чоловік Чину нинішньої Галицької України, Дмитро Вітовський.

Знаю його з товаришування у гімназії в Станіславові, як поета; читав 
про його подвиги в рядах Січових Стрільців і плакав я в чужині над йо
го сміливим вчинком вивішення нашої хоругви в давній столиці Романа 
за австрійської неволі з нараженням своєї особи, чув про визволення з 
тюрми ним Січинського, першого героя нашої землі в XX ст. Та те все 
полишаю — бо се вчинки другорядної ваги.

Та виріс же полковник Вітовський на Секретаря військових справ і з
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офіцера У.С.С. у великій війні завдяки свойому розмахови, свідомости 
великого значення хвилі і рішучості в довершенню великого діла, яке 
ставив і для будування Української Держави з попелу віків і нищети на
шого покоління. Для цього діла не щадив енергії, ні праці, ні здоров'я, не 
жахнувся перед ніяким страхом на дорозі до великої ціли — і виріс з 
клекоту боротьби серед малих людей на чоловіка, що його ім'я остане в 
нашій історії на віки, як ім'я героя — поета творця української армії.

Одної хиби не міг позбутися -  мав за слабі нерви і тонку шкіру. Як 
Секретар військовий справ не міг здержатися, щоби негайно не відпові
дати на кожний незаслужений закид з повним зворушенням серця, за
мість бути як криця, слухати і мовчати, а на всі закиди відповісти разом 
обдуманою відповідю, повалити своїх противників, чуючи за собою ар
мію. Замість: висилати референтів на кожне засідання, являвся сам, від
повідав негайно з місця, хвилювався, потрясений до глибини, -  а слід 
йому було зі звіту референтів відповісти на кінці раз, а гаразд. Та годі: він 
є чоловік великого серця, а не залізної волі. Будь він чоловік залізної во
лі -  не він уступав би з поля, а ті, що його приневолили уступити, бо він 
же мав за собою чин і армію, — а не позу і фрази.

Його Чином нині ми стали народом, з яким числяться навіть великі 
побідники Німеччини. Бо не хто, як він сотворив з малого відділу велику 
українську армію. Від часу зруйнування Січи не мали ми постійної армії, 
вона піднялася за його рукою до такої сили, що може рішити признання 
незалежности Української Держави від тих, що її потрібують. Нині вона 
є предметом торгів -  а той, що її сотворив, сповнив свою службу „Der 
Mohr kann gehen" (Мавр може відійти).

Та хоч не дістав він щирого признання від „батьків народу" за це діло
-  то за це ім'я його остане вічно записане в історії, в Справедливій Кни
зі Століть.

А друге його велике діло -  це заняття Львова в українські руки. Очі 
цілого світу звернув він цим ділом на Український Нарід, бо зазначив 
наше право до одвічної української столиці на віки. І цей Чин буде за
писаний золотими буквами в історії нашій! Так перший зрив народу піс
ля 560-літньої неволі в Галичині, зв'язаний з ім'ям Вітовського навіки — і 
це є несмертельний вінок на його чолі.

Його не зідре йому з чола ні ворог, ні клеветник, ні гандляр опінії -  
покоління згадуватимуть ім'я Вітовського, бо він утворив нам першу ук
раїнську постійну армію і стояв на чолі першого повстання в Галинині 
після 560 -  літньої неволі. Він вже не вмре, не загине. Та до побачення 
ще, керманичу, весь народ за тобою."

Василь Пачовський
До речі ще перед подачею Д. Вітовським заяви про відставку він вис

тупив у дискусії на другій сесії Української Національної Ради ще як 
Держсекретар військових справ, він спростував звинувачення, неначе б 
армія є гола і боса, а у відпойіді послові Поповичу сказав: „На Буковині 
головно в Чернівцях, сидить маса офіцерів, що нічого не робить, а коли
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приїздить делегація питають, коли прийдете до нас, коли стан облоги 
приносить шкоду його знести. Реквірувати армія мусить з конечности. 
Рекламацій нема. Інтелігенції треба на фронті, а вона криється по харчо
вих управах..." (Стрілець -  Станіслав,1919 -  ч. 8.-19 лютого, с. 4-6).

У лютому 1919 року склад Державного Секретаріяту військових справ 
був такий:

Державний Секретар військових справ полковник Дмитро Вітовський 
Ад'ютант четар Дмитро Паліїв
Товариш Держсекретаря військових справ отаман Петро Бубела 
Ад'ютант поручник Михайло Голинський
Канцелярія Держсекретаріяту поручник Теодор Сивак, сотн. Волод. 

Бемко
Загальний відділ: сотник Володимир Тимцюрак 
Персональний відділ: сотник Василь Панчак 
Мобілізаційний відділ: отаман Никифор Гірняк 
Муніційний відділ: сотник Семен Магаляс 
Артилерійський відділ: сотник Роман Шипайло 
Технічний відділ: сотник інж. Володимир Шухевич 
Відділ зв'язку: сотник інж. Роман Білинський 
Залізнодорожний відділ: сотник Юліян Буцманюк 
Відділ кавалерії: поручник Олександр Ганицький 
Відділ інтендантури: сотник Гриць Герасимович 
Харчовий відділ: поручник Олекса Черкавський 
Санітарний відділ: отаман др. Ростислав Білас 
Судовий відділ: сотник др. Євген Бородієвич 
Пресовий відділ: отаман Орест Підпяшецький 
Письменничий відділ: четар Нестор Гаморак 
Пресова кватира: четар Іван Боберський 
Редакція часопису „Стрілець": четар Василь Пачовський 
(Шанковський Л., Українська Галицька Армія -  Львів, 1999 -  с.72). 
Державним Секретарем військових справ полковник Д. Вітовський, 

як засновник, був з 9 листопада 1918 року до відставки 12 лютого 1919 
року.

В ДИПЛОМАТИЧНІЙ МІСІЇ. ПАРИЖ. 
ТРАГІЧНА ЗАГИБЕЛЬ

В березні 1919 року Державний Секретаріат ЗОУНР приняв ухвалу 
направити полковника Д. Вітовського і товариша (заступника) Держав
ного секретаря закордонних справ Михайла Лозинського до Парижа, як 
делегатів на переговори для заключения польсько-українського пере
мир'я і як секретаря-перекладача Кульчицького. „Дня 17 цвітня виїхали 
ми — пише М. Лозинський (Спомини про Дмитра Вітовського) (Воля -
1919 — т.З. — ч. З — с. 106 — 110) — в нашу дорогу. Вітовський прилучився 
до нас в Рожнітові, де жила його сім'я. „Сподіюся, що приїдем до Вас на
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Зелені Свята" -  сказав я на прощання його дружині. Тоді ми були такі 
певні, що перемиря буде заключане. Адже справою занявся Вільзон і Ра
да чотирох..."

Делегація без перешкод, через Швейцарію, в перших числах травня 
1919 року прибула до Парижа для участі в „Міжсоюзній Комісії для зак
лючения перемиря між Польщею і Україною". Перше засідання відбулось 
до приїзду Галицької делегації ЗО квітня 1919 року. Очолював Комісію 
англійський генерал Бота. Комісія мала завданням полагодити україн
сько-польський воєнний конфлікт у Галичині та визначити демаркаційну 
лінію між обома воюючими сторономи. 8 травня Д. Вітовський брав 
участь у другому засіданні комісії. Третє засідання комісії відбулось 12 
травня 1919 року, на якому генерал Бота передав М. Лозинському про
ект перемиря, який був в основному корисний для українців, він зали
шав цілий Дрогобицько-Бориспавський нафтовий район українцям, але 
місто Львів мало належати польській стороні. У зв'язку з цим українська 
делегація внесла окремі поправки та побажання, які генерал Бота обіцяв 
розглянути, але врешті проект залишився без змін. Польська сторона 
цілком відхилила проект і вимагала окупації цілої Східної Галичини. В 
зв'язку з цим комісія закінчила свою невдалу роботу і справу про пола
годження українсько-польського конфлікту передала Найвищій Раді. Од
наче поляки вже наступного дня розпочали генеральну офензиву проти 
УГА під командуванням генерала Галлера, який прибув з своїм легіоном 
з Франції і не мав санкції вести воєнні дії проти українців.

Ці події викликали обурення Д. Вітовського. Він за погодженням з го
ловою делегації УНР Сидоренком та іншими членами написав листа 
Вільсону у якому рішучо заявив, що український народ ніколи не пого
диться з польським ярмом. Взагалі полковник Д. Вітовський в складі де
легації стояв на позиції державної самостійності і єдності всіх україн
ських земель, рішуче відкидав та поборював шкідливі для української 
справи політичні тенденції В. Панейка та С. Томашівського. (Ріпецький С. 
Укр.Січ.Стр. с. 213)

Після цього спішив добратися до Кам'янця Подільського, де перебу
вала Директорія, щоб повідомити її про справи з переговорами і плану
вав повернутися до Парижа, отримавши відповідні інструкції для даль
ших дій. Виїхав із Парижа 7 липня 1919 року (Лозинський М. „Спомин 
про Дмитра Вітовського") (Воля -  1919 -  т. З -  ч. 3. -  с.109). Дальші пе
ребування полковника Д. Вітовського зв'язані з певними завданнями в 
Німеччині, де він перебував до дня трагічної загибелі, що сталася 4 сер
пня 1919 року. Ось як описана ця трагедія (Ще про смерть бл. п. Вітов
ського і тов.) (Воля -  1919 -  т. 2. -  ч. З -  с. 128-129): „Німецькі газети 
подають такі блищі інформації про упадок літака, що їхав на Україну, в 
якому були бл. п. Вітовський і Чучман. „Величезний літак, в якому їхали 
представники українського правительства — бувший міністр війни Захід
ної України, Вітовський і його адютант Чучман, належав німецькій ком
панії повітряних рейдів. Крім Вітовського і Чучмана на ньому знаходили
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ся: Командант Ольрав, машиністи Біндерайф і Покрандт, пільоти Вермер 
і Тені та моторовий Лефдєр. Вітовський вернувся недавно з Парижа і хо
тів з Бреслава поїхати літаком на Україну. Літак, який вибрано до подо
рожі, був справді величезних розмірів. Довжина розіпняття крил виноси
ла 43 метри, він мав 5 моторів, з яких кожний лічив 260 кінських сил: 
на його нагрузити можна було 4500 кілограмів. На літак нагружено було 
в Бреславі кілька скринь з документами, грішми. Перед віїздом літак бу
ло оглянено, і він сказався цілком здібним до подорожі. Що спричинило 
катастрофу, не відомо. Можливо,що під час того, як він переходив кор
дон, його підстрелено, бо инакше при тій певности, яку мають літаки цієї 
системи її пояснити собі не можна. Про саму катастрофу розказують та
ке: Біля пів до девятої ранку почувся сильний шум аероплана, однак йо
го майже не було видно, бо він летів дуже високо. Коли він перелетів 
річку Руда, ночувая сильний вибух: літак обняло полумя, і він почав леті
ти вниз. Одна особа вискочила з нього з апаратом для спуску, однак 
апарат не робив. Люди, які прибігли на рятунок, знайшли тільки вісім 
обгорілих трупів. Частина грошей і документів згоріла. Решту перебрала 
аж до дальнішого вияснення справи влада."

ПОХОРОН УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ
Дня 14 серпня с.р. відбулися в Берліні похорони полк. Дмитра Вітов- 

ського і четаря Юліана Чучмана, що знайшли страшну смерть разом з 6- 
ма німецькими офіцерами в літаку, який згорів в Горішньому Шлезку.

Звуглені тіла вбитих Українців перевезено з місця катастрофи в запе
чатаних вже домовинах до Берліна (дня 12 серпня) і тут поміщено їх аж 
до дня похорону в церкві св. Гедвіґи, звідки перевезено їх в четвер, 
14 серпня на центральний цвинтар і там поховано тимчасово, себто зло
жено в камяній каплиці до часу, доки обставини не позволять перевезти 
дорогих останків на рідну землю.

Рідко коли доводилось в Берліні бачити такий похорон, як цей, який 
урядила українська громада своїм героям. Церква св. Гедвіґи, одна з 
перших і найкращих в Берліні, заквітчалась в той день ціла жалібно-чор- 
ною китайкою і зеленими лавровими деревцями, що двома рядами 
розтягались від входових дверей аж до самого майже вівтаря. Між тими 
рядами лаврів і свічників лежали на високих катафалках дві однакові 
металеві домовини, накриті червоними козацькими китайками, на яких 
вишиті були золоті українські герби.

На китайках сіріли дві козацькі шапки, дві козацькі шаблі і полков
ницька булава в головах полковника Вітовського. О 10 годині рано по
чалось похоронне богослужіння, яке відправляв місцевий парох, куратор 
Руст в асисті ще двох священиків і в супроводі місцевого церковного хо
ру. Церква була битком набита, бо окрім української громади прийшло 
на похорон дуже багато мешканців Берліна.

Окрім офіціальних представників і членів поодиноких українських мі
сій в Берліні, які явились на похорон майже в повному числі, прийшли
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«Упав орел» П ерш а публікація вірш а  
О л ексан д р а  О леся  на см ер ть  Д м и тр а  

Вітовського.
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на похорон також два від- 
поручники від німецького 
уряду заграничних справ, 
три заступники німецького 
товариства „Deutsche Luft
schiff reederei" від Білорусів 
явився посол Лєонард За- 
яць і Захарко, а від Литов
ців п. сотник Ходаковський. 
Як представники Укра їн 
ської Армії, приїхали з Від
ня п. Отаман Коссак в това
ристві ще одного старшини, 
а з ними також і брат по
кійного четаря Чучмана. В 
останній хвилі (перед кін
цем богослуженя) приїхала 
також делегація від україн
ських полонених з табору 
Зальцведель в числі ЗО лю
дей, яка рівночасно склада
ла з себе хор і музику. Зло
жено було багато вінків між 
іншими від німецького уря
ду заграничних справ, тов. 
„Luftschiffreederei". Білору
сів, Українського Посольс
тва з надписом „Вірним си
нам України -  УНР", Укра
їнської фінансової комісії 2 
вінки з надписами: „Чесно
му борцеві за волю Украї
ни, лицареві України, що 
загинув на варті народних 
інтересів" (В ітовському) і 
другий: „Незабутньому Ук
раїнському четареві Чучма- 
нові складаємо свій смуток і 
жаль", Українського тижне
вика „Воля", Українського 
Клюбу у Відні, Української 
кооперації і від п. сотника 
Чучмана (два вінки).

По богослуженню і ла
тинськім „Requiem" відспі-



вав хор українське „Святий Боже" і „Вічная память", потім зачав форму
ватись перед церквою сумний похід, який рушив вулицями Берліна на

На цвинтарі відправив кура
тор Руст над домовинами (перед 
каплицею) молебен, а далі став 
пращати покійників в далеку до
рогу, як героїв українського на
роду, що в борбі за волю його 
положили завчасу свої буйні го
лови, і висказав в імени Німців 
слова щирого співчуття україн
ській суспільности за так тяжкої 
втрати. „Не згине сей народ, що 
має таких борців героїв, як по
кійники".

Потім сказав слово в імени 
Української Держави секретар 
посольства п. Козій, від імени Ук
раїнського війська от. Коссак і від 
імени Білоруського народу п.За- 
яць. По промовах хор відспівав 
„Вічную память", „Ще не вмер
ла", „Боже великий", домовини 
зложено в каплиці." (Воля -  1919 
-т. 2. -  ч. 5. -  с. 211-214).

На вістку про смерть Д. Вітов- 
ського О. Олесь написав вірша 
„Упав орел".

ПІДСУМОК
Полковник Дмитро Вітовський -  унікальна постать, яка назавжди 

ввійшла в нашу історію. Він був талановитим організатором молоді, а 
дальше стрільців Легіону УСС, Українського війська.

Прожив Д. Вітовський неповних 32 роки з гідністю та честю в період 
бурхливих політичних подій. Він не мирився з зневажливим відношен
ням до великих чи малих справ.

Його біографи не описують причин швидко наступавших змін у 
службових становищах.

У серпні 1914 року він, хоча був позбавлений владою старшинського 
звання, вже на початку Першої світової війни сформував у Львові курінь 
Українських Січових Стрільців, але був переміщений на команданта сот
ні, і протягом всієї війни з 1914 до 1918 року не був підвищений у стар
шинському званні окупаційною австрійською владою.

цвинтар.

М огила Дмитра Вітовського в Берліні 
(до її зруйнування під час перепоховання). 

Фото автора, 1998 р.
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При підготовці повстання він був єдиним, на кого була покладена 
повнота влади для здійснення військового перевороту 1 листопада 1918 
року. Для цього він був запрошений і прибув до Львова з Буковини, де 
тоді перебували УСС. Військовий переворот був проведений на думку 
іноземних військовиків, блискуче і без жертв.

В час ЗУНР, будучи вже Державним Секретарем військових справ 
(міністром), після відходу з поста команданта УГА, Д. Вітовський вживав 
всіх можливих заходів в справі об'єднання обох українських республік, 
УНР та ЗУНР в Соборну Українську Державу. Він вплинув на внесення 
до Національної Ради законопроекту про Злуку, незважаючи на негатив
не ставлення до цього деяких членів Державного Секретаряту (уряду) 
ЗУНР (Гірняк H., „Дмитро Вітовський" (Спомини...) -  За волю України -  
Нью Йорк, 1967 -  с. 262 -  266). Згодом це стало однією з причин уск
ладнення його відношень з окремими членами уряду і врешті він був 
змушений піти у відставку. Одначе талант і національна позиція стали 
мотивами для включенні його до складу української делегації на мирну 
конференцію в Парижі в справі українсько-польського перемиря.

У Парижі не вдалось захистити українські інтереси через позицію не 
тільки противників України, але також завдяки нездарним особам укра
їнських дипломатичних місій. У зв'язку з цим полковник Д. Вітовський 
вирішив повернутись до УГА, яка тоді вела разом з військом УНР наступ 
на Київ. Літак, на якому повертався Д. Вітовський на Україну був збитий 
польською прикордонною службою. Це була перша жертва терору про
ти чільних українських діячів, потім жертвами стали, М. Міхновський, 
С. Петлюра, Є. Коновалець, С. Бандера та багато інших.

Постать полковника Дмитра Вітовського стала для наступних поко
лінь зразком патріота-героя.

ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛКОВНИКА 
ДМИТРА ВІТОВСЬКОГО

1887 -  8 листопада в селі Медуха Галицького повіту в родині селя
нина Дмитра Вітовського народився син Дмитро.

1894 -  Початок навчання в сільській школі.
1898 -  Вступив до Станіславської гімназії, очолював таємний Драго- 

манівський гурток гімназистів.
1906 -  Початок навчання у Львівському університеті.
1908 -  Військова служба, кадет 55 полку (Львів).
1910 -  Участь у студентських маніфестаціях з вимогою українського 

університету у Львові.
1911 -  Засуджений на 1 місяць за участь в протестах проти влади, 

позбавлений старшинського (офіцерського) військового звання, виклю
чений з університету.

1912 -  Навчання в Краківському університеті.
Праця в адвокатурі м. Станіслава.
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1914 — Організатор куріня УСС, член Української Бойової Управи 
УСС, переїзд на Закарпаття, початок боїв його сотні.

1915 — Участь в боях в Карпатах (Маківка), за Болехів, підняття укра
їнського національного прапора на ратуші м. Галича, бої на Поділлі в 
складі куріня В. Дідушка. Нагороджений Військовим хрестом за заслуги.

1915 -  1916 -  Освітньо — культурна та вербункова праця на Волині.
1917 -  Організація поповнення складу УСС, ад'ютант М. Тарнавсько-

го.
1918 -  На Великій Україні в складі бойової групи В. Вишиваного 

(Габсбурга), комендант м. Жмеринки. Підготовка і проведення Листопа
дового чину у Львові і Галичині, командант організованої ним УГА, Дер
жавний Секретар (міністр) військових справ.

1919 -  Учасник урочистостей Злуки українських земель у Києві. Дер
жавний Секретар військових справ, член делегації на мирну конферен
цію в Парижі. Загинув у підстріленому поляками літаку. Похований 14 
серпня 1919 року в Берліні.

ПРИМІТКИ
1. БАРВІНСЬКИЙ Олександр (08. Об. 1847, с. Шляхтинці, тепер с. Гні- 

дичка Збаразького району Тернопільської області -  25. 12. 1927, Львів). 
Видатний педагог, історик, громадсько-політичний діяч. Народився в ро
дині священика. Закінчив гімназію у Тернополі і філософський факультет 
Львівського університету. Посол до Віденського парламенту (1891 -  
1907), до Галицького сейму (1894 -  1904), член Галицької Шкільної Ра
ди (1893 -  1918). Вчитель гімназій в Бережанах, Тернополі, Львові. Дій
сний член НТШ з 1899 року і перший його голова. У 1918 році при про
голошенні ЗУНР О. Барвінський був секретарем (міністром) освіти й віро
визнання в першому Державному Секретаряті (уряді) ЗУНР. Підтримував 
ділові зв'язки з діячами Наддніпрянської України та інших українських 
земель.

2. ГОРУК Семен (13. 09. 1873, м. Снятин Станиславського воєводства, 
тепер Івано-Франківської області -  1920.? Соловки). Закінчив гімназію в 
Коломиї та Львівський університет. Активний діяч молодіжних організа
цій. Член Бойової Управи (1914). З серпня 1914 року в УСС, спочатку ко
мандант сотні, потім куріня, з якими брав участь у всіх походах і боях, 
відзначився в боях під Семиківцями і на Лисоні. Під Потуторами потра
пив у російський полон. Під час Листопадового Чину був начальником 
штабу Української Генеральної Команди, потім служив у Державному 
Секретаряті військових справ і у Начальній Команді УГА, в Квітні 1920 
року в Києві заарештований большевиками, вивезений до табору в Ко
жухові а в червні на Соловки.

3. ДІДУШОК Василь (27 .08. 1889, с. Княже Золочівського повіту на 
Львівщині — 03. 11. 1937, Сандормох, Соловки). Народився в селянській 
родині. Після гімназії закінчив правничий факультет Львівського універ
ситету, відбув військову службу і став офіцером австрійської армії. З по
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чатком Першої світової війни (серпень 1914 р.) активний учасник органі
зації Легіону УСС. Командант сотні, яка першою (10 вересня 1914 р.) 
вийшла до боїв в обороні Карпат. З квітня 1915 року курінний отаман 
УСС. Командував курінем, до якого входила сотня сотника Д. Вітоського 
у боях за гору Маківку. Пройшов бойовий шлях, звільняючи від росій
ських військ Сколе, Болехів, Галич. Курінь В. Дідушка проводив бої на 
Поділлі над Стрипою, Серетом, Золотого Липою на Лисоні та під Коню
хами. У кінці 1917 року один із організаторів військової формації „Січові 
Стрільці" у Києві, був їх комендантом. У 1918 році В. Дідушок -  отаман, 
полковник -  начальник штабу Головної губернської військової комен
датури Київщини, начальних штабу Корпусу Січових Стрільців. У 1933 
році схоплений на Далекому Сході большевицькою НКВД і засуджений 
до розстрілу, заміненого на 10 років ув'язнення в Соловецьких таборах. 
Розстріляний 3 листопада 1937 року в Сандормоху на Соловках.

4. КОССАК Григорій (07. 03. 1882, м. Дрогобич -  03. 03. 1939, м. Мос
ква). Закінчив гімназію та вчительську семінарію в Дрогобичі. Вчителював 
у Козові та Бережанах на Тернопільщині. Від серпня 1914 року в УСС. Як 
командант куріня брав участь в боях за Маківку, потім за Болехів і на 
Поділлі, був комендантом полку. З 1917 -  1918 рр. заступник коменданта, 
а згодом командант Вишколу УСС. В листопаді 1918 року кілька днів був 
після Вітовського командувачем українського війська після чого коман
дував корпусом в Стрию, запіллям УТА. З 1920 по 1924 роки перебував 
в таборах інтернованих вояків УГА в Чехословаччині. В 1924 році прибув 
на радянську Україну, закінчив командирські курси у Москві і був вик
ладачем старшинської школи та військовим керівником навчальних зак
ладів Дніпропетровщини. У 1931 році був заарештований, в процесі 
слідства давав покази про діяльність багатьох військових діячів галичан, 
розраховуючи на милосердя до нього, працював у Москві і після зни
щення більшовиками в Сандормоху засуджених його знайомих старшин 
українського війська, був розстріляний в Москві.

5. ЛЕВИЦЬКИЙ Кость (18. 11. 1859, м. Тисмениця Івано-Франківська 
область -  12. 11. 1941, м. Львів). Народився в родині священика. Закінчив 
гімназію у Станіславі і Львівський університет. Дійсний і почесний член 
НТШ та „Просвіти". Посол до австрійського парламенту і Галицького сей
му. Голова Українського Парламентського Клубу у Відні та Сеймового 
Клубу у Львові. Співзасновник і провідний діяч багатьох політичних, 
культурних і економічних установ.

У 1914 році очолював Українську Головну Раду у Львові, а згодом За
гальну Українську Раду у Відні. В листопаді 1918 року був першим Голо
вою Державного Секретаріату (уряду) ЗУНР.

В 1939 році був заарештований більшовиками і понад 20 місяців пе
ребував у в'язниці, звільнений напередодні німецько-большевицької вій
ни. У серпні 1941 року був засновником і головою Української Націо
нальної Ради у Львові. Помер у Львові.

6. ЛОЗИНСЬКИЙ Михайло (1880 -  1937?)
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Правник, публіцист і політичний діяч. Тривалий час був співробіником 
та співредактором „Діла", „Гасла" (орган РУП), „Громадської думки", 
„Ради" та інших. З березня 1919 року був товаришем (заступником) Дер
жаного секретаря закордонних справ Західних областей Української На
родної Республіки (ЗОУНР), брав разом з Д. Вітовським участь у прове
денні переговорів в справі українсько-польського перемир'я на Мирній 
Конференції у Парижі. У 1921 -  1927 роках був професором міжнарод
ного права у Вільному Українському університеті в Празі, згодом переї
хав до Харкова, де був керівником кафедри права в Інституті Народно
го Господарства. Невдовзі у 1930 році був заарештований і помер в яко
мусь таборі на північному Уралі,

7. ПАНЕИКО Василь (1883, Золочівський повіт Львівської області -  
29. 05. 1956, м. Каракас, Венесуела). Активний діяч молодіжного руху в 
Галичині, редактор журналу „Молода Україна", а з 1912 по 1918 роки ре
дактор газети „Діло". Після Листопадоваго Чину у 1918 році був Держав
ним секретарем (міністром) закордонних справ ЗУНР, пізніше брав 
участь у мирній конференції у Парижі як заступник голови делегації 
УНР. Займав проросійську позицію федеративного зв'язку з Росією, за 
що зазнавав критики і відійшов від політичного життя.

8. ПАЛІЇВ Дмитро (01. 05. 1896, с. Перевозець Калуського району Іва
но-Франківської області — 19. 07. 1944, м. Броди Львівської області). На
родився в родині священика. Закінчив гімназію в Коломиї. З початком 
Першої світової війни у серпні 1914 року добровільно вступив до Легіону 
УСС. У 1918 році як підхорунжий УСС брав активну участь у підготовці 
збройного повстання у Львові. Ад'ютант полковника Д. Вітовського, пізні
ше четар УСС, ад'ютант генерала Мирона Тарнавського. У 1920 році був 
одним із засновників Української військової організації (УВО). Брав ак
тивну участь у громадському житті Галичини під польською окупацією. У 
1943 році був одним із організаторів та ідеологів української дивізії „Га
личина". Сам вступив також до дивізії. У липні 1944 року правдоподібно 
був розстріляний німцями під Бродами,

9. ПЕТЛЮРА Симон (10. 05. 1879, м. Полтава -  25. 05. 1926, Париж, 
Франція) Народився в козацькій родині. Навчався в церковноприход- 
ській школі, потім в духовній бурсі і Полтавській духовній семінарії, з якої 
був виключений за свою діяльність. Перебував на Кубані, де був заа
рештований, після цього переїхав до Львова, у 1905 році до Києва, а 
згодом до Петербурга і Москви, де редагував місячник „Украінская 
жизнь". З 1917 року голова Українського військового комітету, очолював 
генеральний секретаріат військових справ. У період Директорії спочатку 
її член, а потім її голова. У травні 1920 року спільно з польською армією 
як союзником здобув Київ. Одначе після перемир'я Польщі з Росією ар
мія УНР була інтернована. У 1924 році С. Петлюра прибув до Парижа і 
25 травня 1926 року був вбитий більшовицьким агентом Шльомою 
Щварцбартом.

10. ПЕТРУШЕВИЧ Євген (03. 06. 1863, м. Буськ на Львівщині -1940
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Берлін, Німеччина). Народився у священичій родині, закінчив Академічну 
гімназію у Львові і правничий факультет Львівського університету. Був 
послом до австрійського парламенту (1907 — 1918), галицького сейму 
(1910 — 1914). Президент ЗУНР (ЗОУНР), після акту Злуки (22. 01. 1919) 
член Директорії УНР. Диктатор ЗУНР (з 09.06.1919). Після 1919 року на 
еміграції. Помер і похований в Берліні.

11. СТАРОСОЛЬСЬКИЙ Володимир (08. 01. 1878, м. Ярослав тепер 
Польща -25. 02. 1942, концтабір, Казахстан). Народився у родині бурго
містра м. Ярослава. Гімназію закінчив у Ярославі. Право студіював в уні
верситетах Кракова, Львова, Відня, а пізніше — Грацу, Берліна і Гайдель- 
берґа. У 1902 році разом з Е. Косевичем на знак протесту проти ущім- 
лення прав українців організував сецесію студентів з Львівського універ
ситету до інших університетів. Він закінчив Віденський університет і від
крив власну адвокатську контору у Львові на вулиці Коперника, 14. Після 
початку Першої світової війни В. Старосольський став членом Головної 
Української Ради і Бойової управи. Був постійним представником Бойо
вої управи при Легіоні Українських Січових Стрільців (УСС). Разом з сот
ником Д. Вітовським та іншими старшинами УСС проводив політвиховну 
роботу з стрільцями.

У листопаді 1918 року був членом Українського генерального вій
ськового комітету у Львові, а з 1919 року — заступником (товаришем) мі
ністра закордонних справ в уряді УНР. У 1921 році став професором Ук
раїнського вільного університету в Празі. Виступав як адвокат в багатьох 
політичних процесах. Автор наукових праць, за які був обраний дійсним 
членом НТШ. Восени 1939 року був заарештований і вивезений до Ка
захстану і там помер у тюрмі.

12. СТЕФАНІВ Гнат (10. 02. 1886, с. Топорівці повіт Городенка на По
кутті -  21. 06. 1949, м. Регенбург, Німеччина). Народився в родині вчите
ля. Закінчив гімназію в Коломиї і кадетську школу у Львові. Служив на 
офіцерських посадах, при 10 піхотному полку в Боснії, а від 1908 року 
при 35 полку Крайової оборони в Золочеві на Львівщині. Під час війни 
відзначився в боях під Бродами' і Дубном і був нагороджений Хрестом 
заслуги. Був комендантом IV оборонного відділу Перемишля, де потра
пив у російський полон. У 1918 році йому вдалось вибратись з полону 
після Берестейського мирного договору, він повернувся до 35 полку в 
Золочеві і тут 1 листопада 1918 року зайняв Золочів українськими воїна
ми. 11 листопада призначений командувачем Галицької армії, номінова- 
ний в ранг полковника, уступив 10 грудня, виїхав до Києва, вступив до 
Армії УНР, командував полком, бригадою, в боях з більшовиками. Учас
ник Першого Зимового походу. У 1920 році військовий аташе ЗУНР в Че- 
хословаччині. Під час другої світової війни перебував у Німеччині і був 
номінований Урядом УНР в екзилі генерал-хорунжим. Помер 21 червня 
1949 року.

13.ТАРНАВСЬКИЙ Мирон (29. 08. 1869, с. Барилів на Радехівщині — 
29. 06. 1938 м.Львів). Народився в родині священика. Гімназію закінчив у
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Бродах істаршинські військові школи у Львові та Відні, був кадровим вій
ськовим у Перемишлі і Золочеві. Як комендант батальону пройшов з 
кровавими боями, поруч з курінем В. Дідушка, шлях від Болехова через 
Галич на Поділля. З січня 1916 року командант Вишколу УСС. В боях на 
ділянці Куропатники-Бишки, на Тернопільщині, командував курінем УСС 
і здобув перемогу. В липні 1917 року призначений командантом табору 
полонених українців у Дарниці біля Києва, з яких згодом було сформо
ване ядро нової української армії -  Січові Стрільці. З початком 1919 ро
ку був призначений Держсекретарем військових справ полковником 
Д. Вітовським командантом Другого корпусу УГА. Від липня по листопад
1919 року Начальний вожд УГА, командував здобуттям Києва. У 1920 
році поселився у с.Черниці коло Бродів. Помер у лікарні у Львові і похо
ваний на 38 полі Янівського цвинтаря.

14. ГАБСБУРҐ-ЛЬОТРІНҐЕН Вільгельм-Франц (ВИШИВАНИЙ Василь) -  
(10. 02. 1895, Поль, Дальмація -  1950?, Київ Лук'янівська тюрма). Син 
австрійського архикнязя Карла-Степана, приналежного до пануючого в 
Австрії роду Габ-сбурґів. Закінчив військову академію ім. Марії-Терези, 
служив у полку з українцями, які йому подарували вишивану сорочку, 
яку він часто носив і це стало причиною надання йому українського 
прізвиська Василь Вишиваний. Активно сприяв українській справі на Бе
рестейській мирній конференції, після якої у квітні 1918 року був призна
чений командантом армійської групи, до якої приділено також Україн
ських Січових Стрільців, які пройшли територією південної України. В час 
проголошення ЗУНР В. Вишиваний на звернення до нього сотника Д. Ві- 
товського, який був у складі „Групи Архикнязя Вільгельма", зорганізував 
виїзд УСС з Чернівців до Львова, незважаючи на протидію адміністрації. 
За Директорії полковник УСС, працював у міністерстві військових справ 
УНР, видав збірку своїх поезій. У 1948 році заарештований у Відні ра
дянськими спецслужбами. Помер у радянській тюрмі у 1949 або 1950 
році.
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ПУБЛІКАЦІЇ ДМИТРА ВІТОВСЬКОГО

Дмитро В/ТОВСЬКИЙ
МОЯ сотня

Мою сотню приділено в жовтні 1914 р. до кінної дивізії, яка мала 
стримати ворога в горах від Ужока до Старого Самбора. Це пов'язання 
з кіннотою не було щасливе. Важко наздігнати її, та ще нами, як єдиною 
піхотною частиною, затикано всякі діри. Приказ доручено нам тоді, коли 
кінна дивізія вже від 24 годин була в поході і як же дігнати. Непроглядна 
валка возів дивізійного обозу утрудняла нам похід. Ми радили собі в 
той спосіб, що найшли провідника та йшли верхами. Кождий поневолі 
став туристом, бродив снігом, обвантажений кількадесятьма кілограма
ми: тайстра на плечах, хлібники по боках, ладівниці при поясі спереду і 
ззаду, намет, плащ, лопата, кріс. Вітер з морозом прошибав наскрізь. В 
дивізійнім обозі згинуло вночі около 70 коней.

Перший великий марш відбувся із стації залізничої Чонтож через 
Ужок, Сянки до Ботелки Нижньої. Тут перший „фасунок" харчів, досить 
обильний, бо в сотні був знаменитий хор, що заспівав кілька пісень, між 
ними пісню про Валькірію. З манліхерами в руках співали ми. Офіцери, 
що слухали співу, були заскочені цією несподіванкою. М іж ними був 
князь Віндішґрец, захоплений співом.

З Ботелки йшли ми горами дальше до Турки. Нічліг. З Турки мали ми 
йти через Ісаї до Туря, та в Ісаях дістали ми писемний приказ, щоби че
рез Свидник шукати злуки з розвідчим відділом в Кропивнику Старім. З 
провідником пішли ми через гори до Свидника. Уланська стежа перес
трілювалася тут з козацькою стежею і зловила одного козака.

Рано зі Свидника перейшли ми за провідником верхами до Кропив
ника. Як простежа армії увійшли ми туди перші. Наш військовий харч 
вичерпався, і з правдивою вдячністю прийняли ми гостинність селян. З 
Кропивника Старого перейшли ми до Бистриці. Цілий день тривала бит
ва коло Заліктя. Ми повнили службу резерви. Опісля перейшли ми до 
Східниці, щоби зайти москалів ззаду, а зі Східниці передісталися ніччю 
до Борислава. Були ми незвичайно втомлені, а поживу діставали від лю
дей, попри яких ми переходили. В Бориславі дають нам знати, що на 
Волянку прийшло з Дрогобича 2000 москалів з гарматами. Подаємося 
до Бані Котівської, діставши приказ злучитися зі сотнею кінноти на горі 
коло Попелів. Ночуємо в Бориславі в копальні. Рано відшукали ми цей 
кінний відділ і через цілий день держимо в своїх руках гору. Під вечір 
приносить кінна стежа відомість, що з Дрогобича йде на нас московська 
дивізія. Нам приказано з ескадроном драгонів перейти до Опаки. Ідемо 
вночі, під гору, лісом. Дорога з вибоями, як звичайно наші дороги в Га
личині в горах, просто страшна. До Опаки прийшли ми на 11-ту год. 
вночі, дістали однак зараз приказ перейти до Попелів. В Опаці остав при 
одній частині курінний отаман Шухевич, а я з одною стежею пішов до
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Попелів. Ми побороли утому і голод і виконали точно даний приказ. По 
горах над Попелями і Бориславом патролював я цілий день і стратив 
сполуку зі сотнею, яка мала зібратися коло Попелів. Вернувся над вечір 
знову до Опаки, нікого там не застав, тому подався вночі ще раз до По
пелів. Дві ночі і два дні ми не спали, весь час на ногах та майже нічого 
не їли.

В Попелях сотні не застав, тут переночував і дігнав її в Ясениці. З нею 
пішли ми до Нагуєвич.

На другий день частина сотні пішла на стежі до поблизьких сіл, а 
решта охороняла праве крило боєвої лінії в лісі. Ми зайняли своє стано
вище і обганялися від козаків і московської піхоти, що заходила нас з 
боку і ззаду. На нашу боєву лінію і нас сипнули москалі машиновими 
крісами і шрапнелями. Боєва лінія цофнулася о 12:30 по полудні, не пові
домивши нас про це. Ми самі залишилися, шукаючи получения з бое
вою лінією. Москалі не переставали стрілянини, але не рушили в наступ. 
Мої стрільці щадили набої і стріляли розважно та влучно. Москалі не 
знали, хто в лісі, і скільки нас. Щойно пів шостої вечором, вже в сумерку 
подалися ми за боєвою лінією, яка була в той час вже в Ясениці.

Ми прилучилися після приказу до уланських піхотинців і обсадили 
гору в Попелях, щоб стримати москалів так довго, аж 8-ий полк уланів 
не перейде на вказане йому місце. Виконано. Москалі сильно сипали 
шрапнелями. Улани безпечно переїхали, після чого ми пустилися гора
ми до Опаки. Два дні знов нічого вже не їли. В Опаці прийшов приказ 
обсадити гору і держати її так довго, доки 38-ма дивізія кавалерії не 
передістанеться в потрібнім для неї напрямі. Обіцюють достачити харчі. 
Урґенси не помагають. їди нема. Командант уланських піхотинців, пор. 
Рідль, відобрав від своїх людей кількадесять консерв і дав нам. Одна 
консерва припала на трьох або чотирьох стрільців. Це їда за цілі два дні.

Ночуємо на горі. Кажуть нам висилати стежі. Хлопці ідуть, бо вітер, 
мороз і мряка не дають на місці лежати. Вкритися нічим, постелити нічо
го, вогню розложити не вільно. Рано не питаються вже навіть, чи ми їли. 
Дістаємо приказ: „Українські стрільці обсадять гору Кобилу"! Після такої 
ночі йдемо на Кобилу. Мряка така, що видно землю лише три кроки пе
ред собою. Кладемося в розстрільну і ждемо на ворога, який десь там 
за заслоною мряки зближається до нас. По кількох годинах приходить 
звістка, що нижче від нас, але в продовженню нашої роз-стрільної обса
див гору полк драгунів.

Висилаємо чотири стежі на боки, щоби провірити, де є ворог і як він 
до нас присувається. Під вечір прийшли до нас харчівники з хлібом, су- 
харами, тютюном. Розхопили стрільці принесені припаси в одну мить.

Ночуємо знов на горі в мряці, студені і дощі. Рано стала мряка ще 
густіша, але піднялася о 7-ій годині, неначе би її потягнула в гору якась 
великанська рука. Видимо, що москалі підступають до нас від Опаки. 
Починається стрілянина від правого крила, де драгуни. Мряка по якійсь 
чверті години спливає знов до землі і закриває нам весь вид. Москов
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ські стріли чим раз ближчі і сильніші. Видно, що ворог підходить.
Ділю розстрільну на три части. Сам стаю на лівому крилі. Починається 

правильний огонь. Приходить приказ з команди дивізії: „Держати гору 
якнайдовше"! Командант драгунів повідомляє, що довго не втримається 
на позиції та зачне відступати своїм правим крилом. Я маю зробити рів
ночасно малу зміну фронту. Огонь інтенсивніший. Небавом приходить 
вістка, що полковник драгунів погиб від кулі. Чую крики з долини. Це 
москалі йдуть приступом на драгунів. Драгуни з карабінками без багне
тів приступу не видержують і починають відступати. Наші також. Прихо
дить приказ: „Стрільці мають стримувати ворога і крити відворот драгу
нів!" Вертаємо на своє становище. На горі вже москалі, які напирають з 
переду і з правого боку, звідки виперли драгунів. Мої хлопці відбивають 
приступ москалів, як старі вояки. Вже стріляють не лежачи, але стоять, 
випружені вперед і пражуть з крісів в москалів, які вже зблизилися на 
10-15 кроків. Йдуть на багнети, сміло, безстрашно. Бачу, на одного мойо
го гуцула напали два москалі. Стріляти не мав часу. Замахнувся крісом 
як довбнею і засягнув москалів по головах. Це врятувало йому життя. 
Ця стадія бою, безладного вже, без проводу -  бо він тут виключений -  
забрала найбільше жертв. Лягло моїх хлопців до п'ятнадцять. Дальше 
встоятися було неможливо. Нас безумовно замало. Подаємося вділ. По 
дорозі стрічаю нашого санітета-медика Бровка. Рятує постріленого това
риша. В тій хвилі паде сам прошитий кулею. Москалі стріляють на нас 
сальвами з карабінів, а опісля частують нас також шрапнелями.

Збираються мої хлопці в долині і через Залокіть ідемо до Смільної. 
Тут через півтора години становимо після приказу „ослону" скорострілів, 
а опісля ще ослону гармат. Дістаю картку від старшини на теплу вечеру 
для цілого мойого відділу при цій батерії, до котрої будемо приділені. 
Страшне болото. Гармати западають по осі. Витягаємо цілу батерію, що 
ні взад, ні вперед не може рушитися. До теплої вечері не могли ми од
нак добитися і пішли негайно до Туря. Знову прилучено нас до улан
ських піхотинців. Направляємо дорогу у Турю до Ісаїв. В Ісаях ставимо 
полеві сторожі. Роздобуваємо трохи м'яса. О 10-ій вночі починаємо ва
рити, о 3-ій год. їмо і йдемо зараз на збірку. По збірці копаємо ще буль
бу, печемо і споживаємо хапчиво. Десь коло полудня прямує головна 
військова команда до Турки. Ми дістаємо знову приказ тримати ворога 
в приличній віддалі, обсадити одну гору і як звичайно — крити відворот. 
Виконуємо це, поскільки позваляє терен. По болоті, в якім бродимо май
же по коліна, дістаємося до Турки. Звідти переїхали ми відтак залізни
цею до Ґоронди. Тут доповнимо наш набір, наше білля і підемо знову на 
ворога.

Подав я тут цілком сухий начерк наших обов'язків з поверх 3 тижнів. 
Скільки подій, скільки вражінь, скільки думок, скільки досвідів пережили 
ми за цей час! У чужинців-військових здобули собі Українські Січові Стрі
льці лише признання і похвалу, що є витривалі, хоробрі і бойові. Відношен
ня військових достойників до нас під час походу вперед — знамените.
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Дмитро В/ТОВСЬКИЙ

МАКІВКА
З КАРПАТСЬКИХ БОЇВ

Дим з наших і московських шрапнелів сповив гору туманом, зносив
ся над нею мов над вульканом. Щохвилини прошибали той дим блис
кавиці — то рвалися шрапнелі. Не поодиноко, а так як пащі цілих батерій 
плювали ними по чотири, по шість, по десять. А їм відповідала гора, ви
бухами землі.

В цих вибухах столітні поторощені смереки, фонтанни каміння, а в 
суміж людські руки, голови, ноги і людське м'ясо. Робота наших і мос
ковських гранатів, попис наших мерзерів та московських „дурних Іва
нів".

Клекотіли по обох боках скоростріли, при землі гупали ручні ґранати 
— здавалося гора рухається, дихає -  пеклом.

Так минала година за годиною. Це був третій пам'ятний день мос
ковського наступу на Маківку.

Змагались дві сили. Одна сказала: за всяку ціну возьму, а друга від
повіла: за всяку ціну не віддам.

Цілий перший курінь і сотні Мельника та Будзиновського з другого 
куріня були там на горі. Моя сотня і сотня д-ра Левицького були ще в 
Грабівці в резерві. Свіжа московська батерія уставилась за Кливою, по
чала нагально бомбардувати село, її ціль -  не допустити резерви на 
Маківку. Приказ: з хат! Збірка в соснині! -  виконаний в кількох хвили
нах. Перед хатою, де містилась курінна команда, вибух гранат, а другий 
ще ближче, перед порогом. А в хаті скрині муніції і ручних гранатів. Ку
рінний прибічник телефонує до бригади: „Ми в огні ворожої артилерії". 
Третій ґранат. „Усунутися далі" -  ледви чути з телефону: Над хатою ро
зірвався шрапнель. За хвилину уже телефонічна касета під сосною, дро
ти получені, телефон функціонує. А в соснині дві сотні. Старі ветерани Ві- 
товського і молоді рекрути Левицького стоять, і дивляться, як Маківка 
горить огнем.

Гуртом при телефоні старшини. А в телефоні чути: „Москалі кинули 
свіжий батальйон, наші на правім крилі відступають". Держатися -  від
повідає бригада, на праве крило піде зараз „Берта". І знову хвилини ви
жидання. Всі вп'ялили очі у шпиль гори, на праве крило. Там наші стріли 
щораз рідші; слабнуть. Понад Менчіль, там десь під хмарами, щось неса
мовито завило. Нараз шпиль Маківки немов піднявся. Страшенний гук, 
земля дрижить -  „Берта" помагає. „Цільно" -  чути з телефону. І знову, 
тріскітня крісів, тупіт ручних гранатів, клекіт скорострілів.

Нагло той, що при телефоні, зблід .. .
„Щ о сталося?"
- „Нашим недостає муніції -  доносить Маківка".
Той, що не був у битві, не зрозуміє, що це значить. Ні очайдушна від-
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вага, ні холоднокровність, ніщо не поможе, як забракне муніції. А мос
каль бомбардує село: одиноку дорогу на Маківку.

„Доставити негайно 15 скринь муніції" — телефонічний приказ брига
ди.

Доставити -  але як?
А наші стріли рідші, слабші.
- Стрільці! Нашим забракло муніції. Хто голоситься добровільно?
Я, я, я, я ...
Пішло їх тридцять молоденьких -  гуцулів-рекрутів. Спокійно мовби 

московські стрільна не для них призначені — понесли той скарб.
Не одну, але три батерії спрямував ворог на цю дорогу.
Живими їх пустять? Заклекотіло в повітрі, дороги вже не було видно. 

Хіба по стовпах землі викидуваної можна було додуматися, що туди ве
де дорога ...

Стрільці вдержали Маківку.
Відбили десять разів сильнішого ворога. Гордо оповідає кожний: Я 

був на Маківці, але якби наші рекрути не були доставили нам муніції, не 
знаю, що було б сталося.

Дмитро ВІТОВСЬКИИ

ФОНД УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ
Питаєтеся, що то за фонд ? Стрілецький фонд пресовий. Вони прий

шли до переконання, що їх задача не кінчиться з війною. Що який би
не був вислід війни, 
на них, і лише на них, 
спаде весь тягар наці
ональної роботи. Вони 
від тепер приготовля
ються до неї. Склада
ють свої лепти, щоб 
мати свій орган, свій 
власний, щоб гуртува
ти коло нього людей 
діла, а не лише слова. 
Вони перейшли і пе
реходять тяжку школу 
життя і бачать, що не

__  в них, але у нас всіх
Оборонні укріплення У С С  в Вікторові, 1915 р. брак ДИСЦИПЛІНИ, кар-

ности, брак почуття
обов'язку, брак почуття відповідальности! І вони кажуть — вірте їм, що 
вони будуть тими відродженцями, які нарід відродять, будуть корчувати 
те, що нас нищить, а насаджувати те, чого нам треба, щоб стати наро-
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дом „залізним".
Смієтеся з того? 

Так, бо ви їх не знає
те. Ох! як ви їх не 
знаєте! Ви глядите на 
них так поверховно, 
так побіжно, що й ні
коли вам ліпше їм 
приглянутися. У всіх 
ваших листах жадаєте, 
щоб писати вам про 
„п о д в и ги " стрільців. 
Вам хочеться бачити 
стрільців тільки серед 

І ш рапнелів, гранат, 
Зворотня сторона фото оборонних укріпленнь УСС в Вікто- Куль ЦІЛОГО пекла ВІЙ- 
рові з автографами визначних учасників стрілецького руху н и  д  j н іко л и  
- засновників Стрілецького Фонду. Автограф Д. Вітовського г - .

зліва угорі. Оригінал з власної колекції автора книги. з а в д а л и  СООІ т р у д у
глянути в душу тої

маси, пізнати, що вона думає, яке її духове життя. Ви ніколи навіть не 
запитали про те. А там правдиві скарби потворились. Чи ж се не под
виг, що люди, яким смерть в очі заглядає, думають про будуччи-ну пов
ну праці, не відпочинку. Що люди, які мерзнуть і голодують часом, скла
дають свої лепти так радо, що з тих лепт уже тисячі корон виросли!

Але ви їх не знаєте .. . Вам все здається, що се та сама громада всі
ляких людей, яку ви бачили у Львові, Стрию. Ви не знаєте, що ся грома
да сталася одною, що в неї зникли різниці віку, суспільного становища і 
всіх тих давних відграничень. Якби ви їх такими знали, ви би їх люби
ли, а так ви ними тільки -  гордитеся.

Дмитро ВІТОВСЬКИЙ

ЗВІТ
Маєва ніч. Місяць озолотив безкраї подільські поля. Тихо, ліниво пли

ве Стрипа. II води блищать у місячному світлі, мов живе срібло.
Соромливо зашамотить очерет, і знов тихо ...
Тихо дрімає над Стрипою на горбі могила... Утоптана стежка до неї -  

знать, не забувають про тих, що лежать у ній ...
Тишина, така тишина, що в ній чуєш биття твойого серця, така тиша, 

що ти певний, що мусить якийсь голос одізватися, щоб природа мер
твою не видалася...

Із сходу подув легенький вітрець. Зашамотів очерет. Задрижала вода 
Стрипи й повстали малесенькі хвилі. Імлою сповилася могила. Переста-
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ли мерехкотіти зорі, зупинився місяць...
Поволі отворилася могила... І почали з неї виходити самі молоді, самі 

гарні молодці... зі здивуванням розглядалися довкола... Що це ? Коли 
клалися у цю могилу, була сіра осінь, а тепер?... Зеленіють поля, віє теп
лий вітрець. Так довго спали?... І почали згадувати: їх ряди по цей бік рі
ки -  по той бік -  хто був по той бік ?... Ах, згадали! Так що це ? Не чути 
гармат, ні крісів...

І всі звертаються до того, який поволі, повагом, останній вийшов із 
могили. А він так само кинув оком по полях і його лице мов зраділо від 
якоїсь таємної радости. Спокійно кинув у громаду одне слово: Збірка!

Заметушилася громада, стаючи в ряд. Леготом понеслася над Золоту 
Липу: Збірка! Вітром засвистало над Дністер: Збірка! Бурею загуділо по 
карпатських дебрах: Збірка! Гураґаном завило по мадярських полях: 
Збірка!

Замерехкотіли зорі до місяця. Зашуміли наддністрянські лози. Загово
рили столітні смереки... Заклекотіли по цілій країні, і над Сяном, і над До
ном, і в Карпатах, і на Кавказі...

Збірка! Збірка! Збірка!
І дивнії дива почали творитися в ясну майову ніч... На зазив із по

дільських ланів почали отвиратися могили. І над Дністром, і в Карпатах, 
ген усюди, де тільки зложили колись до неї того, що мав на шапці рідну 
відзнаку, що мав „мазепинку", а в серці віру. А з них почали виходити 
самі молоді, самі гарні... І всі спішили на безмежні, подільські лани, над 
тихо, ліниво пливучу Стрипу. І з-під Галича, і з Карпат, і з-над Дону, і з 
Кавказу ...

Спішили, то роями, то одинцем, то четами цілими. Спішили всі.
Ослаб гураґан, злагідніла буря, притих вітер, занімів легіт. Тишина 

настала...
Все заніміло, все заслухалося. Уставилося ряди, -  а їх тисячі. Все за

німіло -  бо це мертві звіти складали...
І спитав старшина першого: 3 чим приходиш, Товаришу?
А він відповів: Приходжу з Карпат. На найвищім шпилі наш стяг пові

ває!
І спитав другого: -  Аз чим Ти явився, Товаришу?
А той сказав: -  Я з-над Дону прибув на збірку. Над водами Дону 

наш прапор має!
І спитав третього: -  А що Ти скажеш, Брате ?
Я спішу з-над  Сяну. На землях В ол о д и м и рка  наш прапор 

пишається!
Чи маєш що нового, Товаришу? -  звернувся до четвертого.
Мене буря пригнала з Кавказу. На його верхах наш прапор із вітром 

грається!
Перестали мерехкотіти зорі. Німо стояли ряди. Тихо плили води 

Стрипи...
Ціла природа заслухалася -  у стрілецький, січовий звіт...
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СПОГАДИ СУЧАСНИКІВ

Михайло Лозинський
Спомини про Дмитра Вітовського.

Пізньої осени або з початком зими при кінці 1906. р. явився в мене у 
Львові ученик вищих кляс гімназії. Сказав, що приїздить від організації 
українських, гімназистів міста Станиславова, просив революційної літе
ратури і поради: в їх організації виринула думка аграрного терору про
ти польських політиків, щоби примусити їх уступити перед домаганнями 
українських народніх мас. Цей ученик був -  Дмитро Вітовський.

Пригадаю, що в Галичині від 1895. р. народні рухи піднімалися все 
вище й вище: кріваві вибори до австрійського парляменту й галицького 
сойму, сецесія українських студентів з львівського університету, яка була 
дуже популярна в народніх масах, масові аграрні страйки, масовий рух 
за виборчу реформу. А рівночасно селянські рухи на російській Україні і 
революція в цілій Росії. Все те хвилювало старих і молодих і довело Ві
товського і товаришів до думки, з якою він приїхав до мене.

Я йому очевидно пояснив, що аграрний, терор, це не діло їх гуртка. 
Коли народний рух підніметься на відповідну висоту, тоді їх думку здій
снить сама народня маса. При тім звернув його увагу, що справа народ- 
ньої революції в українській Галичині безвиглядна доти, доки або рево
люційна хвиля з російської України не перекотиться й на Галичину (а 
тоді російська революція вже упадала), або доки не буде революції в ці
лій Австрії, на що годі надіятися. Инакше військова сила цілої габсбур- 
ської монархії знищила би просто всю нашу народню масу.

їх гурткові треба очевидно як найближче брати до серця потреби 
народньої маси, студіювати соціальне питання, при тім кінчити шкільну 
науку, щоб особисто не зломитися, а там кождий сам побачить, де і як 
йому ставати до громадянської праці.

Не знаю, чи мої слова розчарували молодого хлопця, чи на це впли
нули инші, зовсім припадкові причини, -  досить, що після цього я з Ві- 
товським не стрічався — аж до жовтня минулого року.

Тимчасом він скінчив гімназію й університет, живучи майже весь час 
в Станиславов’!, працюючи в адвокатурі й беручи живу участь в грома
дянській праці. Як студент львівського університету брав участь у де
монстрації 1 липня 1910 р. і був опісля засуджений в процесі 101 україн
ських студентів. Був членом української радикальної партії. Брав визнач
ну участь в організації „Січей". Дуже вдатно зорганізував утечу Миросла
ва Січинського з тюрми в Станиславові.

З початком війни був одним з перших організаторів Українських Сі
чових Стрільців. Більшу часть війни перебув на фронті. Під час австрій
ської офензиви проти російської армії в 1915 р. в Галичині його відділ 
знаходився на самім переді. Памятаю, як в пресі описували вхід його 
відділу до його рідного села Медухи під Галичем.*) Потім якийсь час
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повнив військово-адміністаційну 
службу на Придніпрянській Украї
ні.

В останніх днях жовтня 1918 р. 
приїхав він до Львова, щоб обня
ти провід у військовій організації, 
яка мала в відповідній хвилі заня- 
ти Львів в імени Української Наці
ональної Ради. Коли ми тут зус
трілися і представилися, він д о 
дав: „М и знаємося. Я ще учени
ком приїздив до Вас учитися ро
бити бомби."

Показалося, що йому не оста- 
ло богато часу на підготовленая 
його задачі. Львів треба було взя
ти або в ночі з 31 жовтня на 1 па
долиста, -  або його взяли би По
ляки. Нас був тільки невеличкий 
гурток, що рішив це діло. Не всі 
львівські члени Національної Ради 
знали про наш плян: деякі виз
начні політики, що знали про це, 
відраджували. Рішучість Вітовсько- 
го рішила справу.

Дня 1 падолиста 1918 р. меш
канці Львова побачили на ратуші синьо-жовтий прапор Української 
Держави.

Не буду тут оповідати день за днем боїв у Львові. Вітовський перші 
три дні не спав. Потім -  занедужав. Тоді оборону Львова зложив в инші 
руки. Ще не зовсім здоров обняв теку Державного Секретаря Військо
вих Справ і виїхав на провінцію для організації військової справи.

Що ми Львів утратили, на це склалися ріжні причини, -  хоч найваж- 
нійшою була все таки польська чисельна перевага. Та що ми ного взяли 
і в нім проголосили утворення Західкьо-Української На-родньої Респуб
лики і її з'єдинення з Великою Україною, -  це в великій мірі заслуга Ві- 
товського.

Коли наші війська уступили зі Львова, я лежав недужий і опісля три 
місяці мусів ховатися від рук польських властей. Ховаючися й укладаючи 
пляни на тоді, як наші знов прийдуть до Львова, я мріяв, що вулицю, 
при якій лежить Народний Дім, де була наша головна кватира, назвемо 
вулицею Вітовського.

Нашим не судилося прийти до Львова, а Вітовського вже нема 
між живими. Але я таки міцно вірю, що вулиця Вітовського буде 
у Львові.

Дмитро Вітовський, 1916 р.
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Коли я зі Львова дістався на український бік, Вітовський уже був ус
тупив зі становища Державного Секретаря Військових Справ. На тім ста
новищі зорганізував галицько-українську армію. Його політичні против
ники вказували на його похибки. Одначе їм треба протиставити його 
діло — армію.

В марті ц. р. Державний Секретаріат ухвалив вислати нас обох до 
Парижа, як делегацію для заключения польсько-українського перемиря.

Памятаю чудовий весняний день з початком цвітня, як ми їхали зі 
Станиславова по військові інформації до Головної Кватири в Ходорові. 
Поля, на яких видніла перша весняна.зелень, були залиті сонцем і такі 
тихі-спокійні. А ми говорили про те, як нам удасться спинити війну, і ці 
поля оживуть животворною працею селянина-хлібороба.

Дня 17. цвітня виїхали ми в нашу дорогу. Вітовський прилучився до 
нас в Рожнітові, де жила його сімя. „Сподіюся, що приїдем до Вас на зе
лені свята!" -  сказав я на прощання його дружині. Тоді ми були такі 
певні, що перемиря буде заключене. Адже справою занявся Вільзон і Ра
да чотирох...,

Дозвіл на приїзд до Парижа ми добули без перешкод. В перших 
днях мая переїздили через покриті цвітом дерев долини і гори Швей
царії. Я оповідав Вітовському про цю країну те, що знав з особистого 
побуту в ній. Як це вже давно було! А його очі -  з -сяєвом селянської 
любови до Матері-Землі -  світилися серед розмов-мрій про те, яким 
цвітущим о городом може стати наша плодюча українська земля, коли 
ми насадимо в ній таку культуру, як швайцарські . хлібороби на своїй 
землі. Говорили ми також про військову організацію Швейцарії -  народ- 
ню міліцію. Він снував думки про те, щоб тоді -  коли вже спокійно буде 
на Україні -  простудіювати цю орґані-зацію, при тім доповнити свою 
військову освіту, а потім працювати для української військової організа
ції. Одначе не позволили собі оглянути Швайцарію, спішилися до Пари
жа. Як будемо вертати -  казав я -  тоді вже позволимо собі на який 
тиждень часу і оглянемо красу цеї країни. Та їдучи з Парижа, поспішав 
він знов, щоб як найшвидше дістатися до "Директорії. А більше їхати ту
ди — не судилося йому.

В Парижі зразу неначе все йшло гарно, а потім все заломилося. Ві
товський ходив, як з хреста знятий, -  такі мав хвилі розпуки, що буде 
далі

Перед від'їздом Вільзона з Парижа написав до нього рішучий лист, в 
якім представляв, що український нарід з польським ніколи не пого
диться. Цей лист в порозумінню з президентом делегації Сидоренком 
ми підписати оба й вислали Вільзонові. Замітний також його лист до ге
нерала Ля Кроа, військового співробітника „Le Temps", якому відповів у 
тім листі на його виводи про протибольшевицький фронт. Взагалі в Па
рижі переконався я, що в Вітовського був визначний публіцистичний та
лант. Згадуючи про його діяльність в Парижі, хочу ствердити, що він сто
яв рішучо на становищі державної самостійности і єдности всіх україн
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ських земель і був рішучим противником тих осіб, які в сій справі не 
йшли зовсім ясною дорогою.

Поза ними позискав собі щиру прихильність цілої делегації, і вістка 
про його смерть просто всіх убила.

Париж його не привязав до себе, -  хоч подивляв артистичні скарби 
сього міста. Все рвався до дому, до своєї військової праці. Вкінці виїхав 
7 липня, щоб дістатися до Директорії зі звідомленням про положення в 
Парижі. Планував вернути ще до Парижа з інструкціями від Директорії, 
а тоді їхати до праці на Україні.

Ми в Парижі планували, що вдасться нам дістати для нього дозвіл на 
переїзд через Румунію. Та коли справа затягалася, він рішився поїхати 
літаком, щоб як найшвидче сповнити задачу, яку вважав для нашої по
літики в Парижі дуже важною.

Більш ніж чотири роки війни обминала його куля. А літак завів. А мо
же -  йому таки належалася найпочесніша в часі боїв за рідний край 
смерть вояка при сповненню обовязку? ...

Згадуючи про нього, нехай мені вільно буде сказати також те, чого за 
його життя я публично не сказав би: як він любив свою дружину й діти
-  півторалітню дочку, яку так мало бачив (він одружився підчас війни) і 
ще тоді, підчас- нашого побуту в Парижі, ненародженого сина. Иноді хо
димо по Бульонськім лісі, тай виривається в нього туга: „Чому тут зі 
мною не може бути моя жінка й діти?" З якою любов'ю купував він ріжні 
річи, щоб завезти їх своїм рідним, скуповував артистичні малюнки, що
би прикрасити свою хату, якої ще не зазнав, бо все був тільки гостем 
дома.

Очевидно, що уряд Української Республіки і вся Україна подбає, що
би дружина Вітовського могла без жури виховувати його діти на дітей 
України, гідних памяти батька.

І тіло Вітовського буде очевидно, перевезене на Україну.
І вулиця Вітовського таки буде у Львові.
А йому на останнє прощання нехай буде мені те, що в важких хви

лях говорив йому в Парижі: „Щ об не прийшло, треба дякувати долі, що 
призначила Тобі жити в такий момент, що поставила Тебе на таке ста
новище та що Твої діти можуть покликатися на такого батька."

Тепер, коли шлях його життя скінчений, можна це з тим більшим 
правом сказати.

Величне вражіння робила на Вітовського гробниця Наполеон а. Хо
див частійше її оглядати і все говорив тоді про могучу-силу історичної 
традиції в будуванню держави. Нехай-же його імя буде історичною тра
дицією дня українських поколінь.

Відень, 12. вересня 1919.

* В Медусі уродився Вітовський в 1887 р„ як син селянина-шляхтича.
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Никифор ГІРНЯК

ДМИТРО ВІТОВСЬКИЙ
с п о м и н  з  н а г о д и  з о -и х  РОКОВИН СМЕРТИ

Полковник УСС, Державний Секретар Військових Справ ЗУНР -  
Дмитро Вітовський трагічно згинув разом з своїм адютантом, четарем 
УГА Чучманом, у катастрофі біля м. Ратібору на Горішньому Шлеську, 
коли перелітав з Парижу до Кам'янця Подільського, місця перебування 
Диктатора д-ра Евгена Петрушевича після переходу УГА за Збруч. Обі 
жертви катастрофи поховано в спільній могилі на цвинтарі св. Ядвиги в 
Берліні, де вони й досі спочивають.

Вважаю моїм обов'язком присвятити кілька слів згадки свойому дру
гові й товаришеві зброї, наймаркантнішій постаті між УСС, ~ людині, яка 
без формального вибору була провідником Стрілецтва й користувалася 
серед його найбільшим авторитеетом. В 30-их роках писали про його 
деякі наші мемуаристи як: проф. д-р Іван Крипякевич, отаман УГА д-р 
Степан Шухевич та хор. УСС Дмитро Паліїв. Але кожний з них інакше 
характеризував Дм. Вітовського.

Історик УСС, Осип Думін, збирав матеріяли до повної характеристи
ки Дм. Вітовського й тому листувався з деякими старшинами УСС. У 
висліді мого листування з О. Думіном в цій справі я надрукував був в 
1937 р. в „Літописі Червоної Калини" листи Вітовського до мене з рр. 
1916-1919, подаючи при цьому свої коментарі.

В цій згадці неможливо мені дати повну характеристику нашого пер
шого Державного Секретаря Військових Справ, бо й рямці невеликої 
статті на це не позволяють, ні потрібних матеріалів не маю під рукою. Я 
бажав би тільки подати коротко те, що залишилося в моїй пам'яті з га
рячих років 1914-1919.

До вибуху першої світової війни я не знав особисто Дм. Вітовського, 
а тільки чув, що він належав до гуртка наших студентів, які визволили зі 
станиславівської тюрми й помогли втекти за кордон до ЗДА Миросла
вові Січинському, який по вбитії гр. Андрія Потоцького відсиджував кару 
20-річної тюрми. Потім, вже у вересні 1918 р., я дізнався, що Дм. Вітов
ський був уплутаний в публічний процес, у висліді якого він втратив був 
право до ступня старшини запасу австрійської армії. З вибухом війни це 
право йому автоматично повернено й на внесок Української Боєвої Уп
рави приділено до служби легіону УСС. Моє познайомлення з Вітов- 
ським випало на першу половину вересня 1914 р., тобто на час, коли 
УСС на Карпатській Україні переживали чи не найтяжчі часи. Вітовський 
був тоді командантом сотні УСС в куріні Ст. Шухевича, а я командантом 
3-ої сотні в куріні М. Волошина. Ми часто стрічалися тоді при службових
-  зайняттях. Темою наших розмов були різні питання, зв'язані зі стано
вищем Легіону УСС. Ми пережили були недавно дуже важку хвилину 
насильної редукції стану Легіону до одної десятої частини зголошених 
добровольців і замість корпусу мали невеличкий полк УСС. Нашу вужчу
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батьківщину, Галичину, завалила московська навала, а мадярські й ти- 
рольські полки австрійської армії, відступаючи перед ворогом, масово 
вішали й розстрілювали наших неповинних селян і сільських інтелігентів 
на доноси польських урядовців адміністрації — як зрадників. Бували ви
падки, що за здогадну зраду повішено селянина, якого син служив як 
доброволець в Легіоні УСС.

Оці сумні події спричинили були те, 
що серед стрілецтва запанували на де
який час настрої зневіри й резиґнації. 
Тоді якраз Дм. Вітовський зумів своїм 
словом піддержати на дусі УСС і пере
конати їх, що для тієї високої мети, 
для якої вони зібралися під національ
ним прапором і зо зброєю в руках 
виступили на бій з катом України, тре
ба мужньо перенести не один удар, 
які з ласки наших сусідів падали на 
наш народ. Отака моральна піддержка 
робила великий вплив на молодих, 
16-18 літніх юнаків.

Як командант сотні Дм. Вітовський 
увів у себе своєрідний козацький де
мократизм, неподібний до того духа, 
який панував в австрійських полках. 
Він ніколи не карав стрільця за пору
шення обов'язків, не відкликавшись 
перед тим до опінії сотні. Ці козацькі 
суди не викликували в душах покара
них жалю до свого команданта, але 
навпаки мали великий вплив на цілу 
сотню. Вона була елітою Легіону. Ха
рактеристичне світло на режим Вітов- 
ського кидає ось яка подія 1917 р. Ві

товський був тоді у Вишколі УСС. Раз верталася його сотня з тяжких 
вправ осіннього дня. Недалеко квартири сотні хтось зачав співати соро
міцьку вояцьку пісню. Вітовський моментально спинив сотню і наказав їй 
виконати вправу „наступу на ворога" по мокрім чорноземі на просторі 
одного кілометра. Потім зібрав заболочених по вуха стрільців і скартав їх 
за те, що вони, маючи гарні стрілецькі пісні, посміли затягнути неприс
тойну пісню австрійських вояків. Ніодин стрілець не відчував гніву до 
свого команданта за цю кару, бо всі відчули, що він був у праві.

В березні 1915 р. прийшла т. зв. реорганізація Легіону. Вона була на 
ділі нічим іншим, як розбиттям його на кілька організаційних незалежних 
частин, підпорядкованих іншим командам. Для контролі організації Легі
ону накинено всім формаціям дорогу службового листування через авс-

Родина Д. Вітовського. Зліва син 
Ярослав-Дмитро (7. 7. 1919 р.), 
дружина Марія Сас-Ліщинська 

(1. 8. 1894 - 9. 6. 1986) і донька Надія- 
Татяна (18. 1. 1918 р.) Фото 1930р.
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Старшинська їдальня. За столом в центрі - Дмитро Вітовський. Внизу зворотня 
сторона фото. Світлина з архіву Бродівського краєзнавчого музею.



трійські військові команди. Ця 
обставина, а до того амбіціо- 
нерство деяких старшин приве
ли були до того, що не тільки 
організаційні, але й ідейні зв'яз
ки між УСС-ами були пірвані. 
Зокрема відчував це Кіш УСС, 
на який дивилися стрільці як на 
якесь чуже тіло в Легіоні, потріб
не хіба тільки для „маркирантів". 
А був це саме час, коли команді 
Коша приходилося всіми засо
бами боротися за існування Ле
гіону, що в тяжких боях від Кар
пат до подільських ланів поно
сив великі втрати в людях. З од
ного боку безсильність нашого 
політичного проводу, з другого 
неґативне відношення до Коша 
фронтових команд УСС, ніяк не 
сприяли тому, щоб справу по- 

Сотник Д. Вітовський під Маківкою. Світлина з повнення рядів стрілецьких со- 
архіву Бродівського краєзнавчого музею тень наладнати

Весь тягар то го  
о б о в 'я зку  пр ий - 
шлося нести к о 
м анд і Коша на 
власний риск.

Осінню 1915 р. 
прибув Вітовський 
до постою Коша 
на довше лікуван
ня но ги . Це був 
його перший від
починок по ціло
річному побуті на 
фронті. Він мав то
ді нагоду доклад
но приглянутися 
роботі Коша, всім 
труднощам і тур
ботам, а з другої 
сторони  успіхам

Сучасний стан стрілецького цвинтаря на Маківці. праці стрільців Ко̂
Світлина Я. Сватка, 2005 р. ша 1 в громадській
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справі. Він зрозумів тоді, що наша військова формація має великі можли
вості коли ходить про наше не так військове, як громадське життя. Тре
ба тільки взаїмного зрозуміння і спільної акції. Бо ж часи це були, коли 
цивільні установи завмерли серед гуку гармат, а люди не могли свобід- 
но порушуватись. Військовики мали нічим необмежені можливості. Тоді 
Вітовський змінив основно свої погляди на ролю Коша в Легіоні УСС і 
відчув потребу спільного порозуміня з ним боєвих формацій для важли
вих завдань. З такими думками вернувся Вітовський під кінець грудня 
до своєї сотні. Там він у своєму гуртку переповів наші розмови і під його 
впливом зачинається нова фаза в житті Стрілецтва. Нав'язується живе 
листування й обмін думок між кошовиками й гуртком 2 куріня. Саме то
ді зачинається видавання „Шляхів" -  органу стрілецької думки, започат
кованого гуртком Вітовського; в адмініструванні його Кіш дав видатну 
поміч.

В лютому 1916 р. Вітовського призначено до праці в луцькому Коміса- 
ріяті УСС, поруч чет. М. Саєвича й хор. М. Гаврилка. Перший з них осів у 
Володимирі Волинському, другий в Ковлі. Офіційним призначенням Ко- 
місаріятів був набір добровольців до Легіону, а неофіційно вони мали 
вести освідомну працю серед українського населення Волині й закласти 
народні школи для нашої дітвори. Труднощів мали наші Комісаріяти ду
же багато, головно із-за ворожого відношення до австрійських штабів, в 
яких сиділи наші національні вороги. Вітовський показався тоді незлим 
„дипломатом" супроти чужинців-старшин, а його досвід у громадській 
праці серед селян, набутий перед війною, тепер йому дуже пригодився. 
На загал наші Комісаріяти на Волині зорганізували були 85 шкіл, з яких 
75 були вже чинні; селянство досі тероризоване чужинецькими старши
нами, тепер під опікою Комісаріятів, зачало горнутися до організіваного 
культурного життя, на зразок галицьких селян. УСС започаткували наці
ональне пробудження Волині. Тому, поляки, які вважали її своєю істо
ричною землею, вживали всіх засобів, щоб зліквідувати Комісаріяти. Це, 
на жаль, їм удалося і в квітні 1917 р. вернулися до Коша УСС стрільці й 
старшини всіх комісаріятів.

Вітовський перебував деякий час у Коші, потім обняв команду сотні у 
Вишколі, який стояв недалеко Коша. Тоді Стрілецтво переживало знову 
затяжну ідеологічну кризу в зв'язку з подіями на Наддніпрянській Украї
ні. Там у розгарі революції, на руїнах царату, пробуджувався україн
ський Велетень до вільного життя. Недавня ще мрія УСС ставалася дій
сністю, набирала тіла й крови. Становище УСС, звернених крісами проти 
відроджуваної України, було справді нестерпне. Після палких дебат над 
проблемою ролі Легіону в новій ситуації команда Коша скликала нараду 
всіх формацій Легіону. Вона відбувалася в травні 1917 р. в постою Коша. 
Проводив Дм. Вітовський. Температура наради була дуже висока. Вели
ка більшість заявилася за негайним розформуванням Легіону. Проти 
цього меншість зголосила відклик до нашого політичного проводу; до 
неї належали Дм. Вітовський, В. Старосольський і я. В липні відбувся
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з'їзд нотаблів, у Відні, на який всі формації Легіону вислали своїх деле
гатів. Цей з'їзд признав позиції меншости правильними, Легіон УСС вря
товано для оборони західньо-українських земель.

По заключенні мирного довогору центральних держав Европи з Ук
раїною, Легіон УСС рушив на Україну разом з арміями Австрії та Німеч
чини. Тоді УСС відіграли важну ролю. обороняючи українське населення 
перед зловживаннями чужих військових команд та помагаючи молодій 
Українській Державі в наладнанні адміністраційного апарату. Дм. Вітов- 
ський був деякий час командантом Жмеринки. На цьому становищі він 
з'єднав собі великі симпатії місцевого населення своїм повним прихиль
ності відношенням до нього. Я тоді часто бував у Жмеринці, де стояв та
кож штаб корпусу Гофмана й за моїм побутом стрічався з Вітовським.

По листопадовім зриві 1918 р. Вітовський піднесений нашим Урядом 
до ступня полковника УСС, декілька днів був командантом УГА, а потілі 
став Державним Секретарем Військових Справ ЗУНР. В грудні він покли
кав мене до ДСВС на становище начальника Мобілізаційного Відділу і 
ми від того часу працювали в тісному порозумінні: Вітовський часто роз
казував мені про настрої й різниці поглядів між членами Уряду. Тоді са
ме була дуже актуальна справа об'єднання обох наших Республік в Со
борну Українську Державу. Бачачи розбіжність думок між деякими Сек
ретарями в цій справі і недвозначну опозицію одного чи двох членів 
Уряду, Вітовський не завагався кинути на карту нашу військову силу, 
щоб примусити Уряд внести на Національну Раду законопроект про злу- 
ку. Він занадто добре знав, що не тільки УСС, але й уся УГА стояла на 
позиції соборності і мав моральне право й обов'язок числитися з цими 
настроями.

В травні 1919 р. Уряд вислав Вітовського до Парижу, де тоді відбува
лася мирова конференція, щоб він захищав нашу справу. Але не довго 
побув Вітовський у Парижі. Він бачив негативне відношення західніх

альянтів до України 
й нездарність діючих 
у Парижі наших дип
ломатичних місій, які 
радше шкодили, чим 
помагали справі Ук
раїни. Тому він пос
тановив вертати до 
УГА, що між тим пе
рейш ла вже була 
Збруч і наступала на 
К и їв . Але доля не 
дала йому до кінця 
ви ко н а ти  свій во-

Військовий відділ музею визвольної боротьби України У Я Ц Ь К И Й  о б о в 'я зо к . 
Празі. Особисті речі Дмитра Вітовського На вістку про ЙОГО
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трагічну смерть нестерпний біль стиснув горла всіх УСС і тих, що знали 
Дм. Вітовського як людину і українського вояка. Він живе в серцях не 
тільки товаришів зброї.

Полк. Дм. Вітовський був великим ідеалістом у доброму розумінні 
слова й людиною незвичайно обов'язковою. Він умів переливати в душі 
товаришів любов до всього високого й шляхетного, а в тяжких хвили
нах піддержати їх на дусі. Був знаменитим промовцем з літературним 
талантом. Коли деякі наші старшини й політики воліли залишатися в 
безпечному місці в різних містах Европи, а то й Америки, Вітовський у 
почутті вояцького обов'язку летить в чотирокутник смерти УГА, де його 
товариші зброї склали тисячні гекатомби на жертівнику Волі України.

ДМИТРО ВІТОВСЬКИЙ ПОЛКОВНИК УСС 1887 -  1919
Стаття з часопису „ Стрілець " від 28 серпня 1919 року

Щирий, глибокий жаль стиснув кожде українське серце на звістку 
про трагічну смерть полковника Галицької Армії Дмитра Вітовського.

Вітовський походив зпід селянської стріхи, родиася в 1887 році в 
с. Медусі коло Галича. Гімназію кінчив у Станіславові, а правничий виділ 
у Львові (Кракові) і народній праці посвятив вже змалку, на шкільній 
лавці, всі свої сили, на становищі витривав ціле своє життя і на станови
щі постигла його нечайно трагічна смерть.

Аж до смерти була йому доля прихильна. Він скоро вибивався по
над гурт своїх товаришів і в гімназії, як організатор тайних освітних

круж ків  та в 
університеті як 
народний діяч 
і борець за ук
раїнський уні
верситет у 
Львові в році 
1910. Особливу 
увагу звертає 
на себе гарни
ми ідейними 
промовами і 
талановитими 
літературними 
пробами. До 
його подвигів 
з того часу на
лежить зорга
нізована ним 
утеча месника 
кривд україн

Старшини та підстаршини сотні Д. Вітовського, 1915 р. Світлина з 
архіву Бродівського краєзнавчого музею
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ського народу в Галичині Мирослава Січинського зі Станіславівської 
тюрми, переведена так справно, що до розпуки довела патентованих 
австрійсько-польських поліцистів. Хмара тайних агентів шукала М ирос
лава, який убив намісника Галичини польського графа Потоцького в йо
го урядовім помешканні, по всім краю, тай скрізь за границею, коли він 
тимчасово спокійнесенько жив укритий Вітовським.

З вибухом світової війни в серпні 1914 року стає Вітовський на пок
лик Української Бойової Управи до організації Українського Легіону 
перших Українських Січових Стрільців, як перший сотник відходить в 
поле бере участь у всіх безчисленних боях, які широко вславили наше 
стрілецтво... Йому довелося в 1915 році здобувати своє рідне село Меду- 
ху і Галич.

Дальші службові приділення (Комісар УСС на Волині, комендант міста 
Жмеринки), високі воєнні відзначення, щиро його любило січове стріле
цтво... Вкінці Галицьке правительство поручило йому вельми почесне, 
але дуже відповідальне завдання військового делегата до комісії для пе
реговорів з перемиря з Поляками в Парижі...

По видачі Антантою Східної Галичини Полякам уважав Вітовский 
свою місію в Парижі докінченою і вибрався до Німеччини, а відтам літа
ком з Бреслава на Україну. Під Дзерговіцами на Шлеську на німецько- 
польській границі впав його літак, пострілений польською граничною 
сторожею і погребав дорогоцінне молоде життя Дмитра Вітовського ра
зом з 7-ми товаришами подорожі. Офіціальне богослужения за його ду
шу відбулося в теперішній столиці України -  у польськім костелі. А він 
все життя боровся проти Поляків і латинства. Чиж не можна було від
правити полеву Службу Божу під 
голим небом? Або бодай у свя
тині вірменського обряду? Такої 
прикрости від своїх, яку заподія
ли йому по смерти Він певне не 
сподівався.

У 1930 році в річницю трагіч
ної смерті Д. Вітовського актив
ний учасник діяльності УСС на 
протязі всього часу, писав: „Тра
гічна смерть Д. Вітовського під 
Ратибором тісно в'яжеться з піз
нішою трагедією УГАрмії. Бо ко
ли б не загинув Вітовський, то 
хто зна, яка була б її дальша до
ля". (Лепкий Л. В річницю смер
ти полковника Дмитра Вітовсько
го) (Літопис Червоної Калини -  
1930. — Т. \/ІІ-\/ІІІ — С. 3). Донька Д. Вітовського Надія-Татяна Вітовська-

П ол ковник Д м итро  Вітов- Микетей. Мешкає у Вудбрідж, США
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Син Д. Вітовського Ярослав

ський був людиною надзви
чайно обов'язковою. Він вмів 
захоплювати і заохочувати 
стрільців та старшин до всьо
го великого і шляхетного, під
держувати їх на дусі. Він був 
прекрасним промовцем, літе
ратором, публіцистом (За во
лю України -  Нью Йорк, 1967
-  с. 266).

* * *

Від автора:
Син Дмитра Вітовського -  

В ітовський Ярослав (нар. 
7 липня 1919 р.), командир 
УПА „Зміюка" Тактичного від
тинку 24 „М аківка" у 1945- 
1946 рр. (Літопис УПА, Львів, 
1992р., -  т.9. -  с. 171).

Під час рейду в Чехосло- 
ваччину був тяжко поране
ний, потрапив у полон, пере
даний більшовицьким орга
нам і в Києві засуджений на

років ув язнення. Родині було відомо про його життя до 1954 року, 
після чого більше відомостей немає (із листа Надії Вітовської-Микетей 
до п. Л. Блавацької.
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