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"ПОЛЯЖЕМО, .А НЕ ОСОРОМИМО ВЕМЛІ РУСЬКОl ..• " 

Rняаь Святосдав Вавойовнuн:. 

""СЛМОПАЛИ НАБИВАЙТЕ, ГОСТРИХ ШАБЕЛЬ ДОБУВАйТЕ, 

А ВА ВІРУ ХОЧ УМРІТЕ: НЕХАЙ ВІЧНА БУДЕ СЛАВА, 

ЖЕ ПРЕ8 ШАБЛІ МАЄМ ПРАВА ! .. " 

Геmь.иан Іван Мааепо. 
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Цю книгу зредаrували члеви редакційної кодеrії під проводом 

начального редактора проф. д-ра Мирона Дольницького і його 

помічника, сотнИІ<а УГА Осипа Левицького. 



Сnово від видавця 

Оця книга, що її шановні читачі дістають в руки, це не історія 
Українськоі Галицької Армії в повному значенні того слова. Це є лише 

історичні матеріяли для майбутнього історика. Тому залишено авто
рам тих матеріялів свободу стилю, а навіть правопису, бо це відзер

калює певні типи наших старшин і вояків та віддає до певної міри 

також кольорит епохи. 

Вже на початку цього "Слова" від імені редакційної колеrіі мож

на сказати, що радо будуть прийняті всякі доповнення, справлення 

дат, подій та фактів, бо це є загально відомо, що багато наших доте

перішних видань, що ми іх були примушені вживати як джерела, грі
шать дуже часто неточністю, перекручуванням подій або й тільки 

"поголосками". 

Думка видати книгу про визвольні діі лицарської Украінської 
Галицької Армії зродилася в мене ще в 1954 р. в часі 40-літнього юві

лею У.С.С. Я рішився на це діло тому, що знав, що наближаєтьс~ 
40-ліття УГА в 1958. р. - і всі українці будуть відзначувати цю подію. 

Моїм бажанням було дати українському громадянству на той час дру

ком зафіксовану бодай приблизну цілість про діі УГА. 

Для здійснення цього задуму, за порадою кількох приятелів-УСС, 

я виїхав з Вінніпеrу до Ню йорку і там скликав дня 8-го вересня 1955 
р. в залі Народного Дому ініціятивну нараду, в якій взяло участь сім 
колишніх старшин, а саме: д-р В. Калина, П. Постолюк, д-р С. Ріпець

кий, Р. Купчинський, Л. Лепкий, д-р Я. Гриневич і редактор Іван Кедрин. 

Приявні вповні одобрили мою ініціятиву і в ході ділової дискусії по

становлено скликати ширшу ділову нараду з усіх кол. старшин, що 

живуть в Ню йорку і в його околиці. 

Ця нарада, під проводом кол. от. УСС-ів, д-ра Н. Гірняка, відбу
лася в неділю, дня 9. жовтня 1955. р. в залі Народного Дому. На на

раду прибуло 25 осіб. Присутні знову одноголосно одобрили мої 
заходи і вирішили приступити до видання книги, щоб вона була готова 

до кінця 1958. р. Для здійснення цього задуму вибрано редакційну 

колеrію з сімох осіб в такому складі: Дм. Микитюк, д-р В. Калина, 
С. Мацькевич, Л. Лепкий, Р. Купчинський, д-р С. Ріпецький та д-р 

Іван Козак. Становище нач. редактора запропоновано кол. старшині 
3-оі Бережанської бриrади і кол. редакторові "Українського Скиталь
ця" (виходив в 1921-1923. рр. в таборі в йозефові в Чеха-Словацькій 
Республіці), проф. д-рові Мир. Дольницькому, а секретарем редколеrії 

вибрано одноголосно кол. команданта 2-,го гарматного полку, сот. 

С. Мацькевича. В наслідок таь:ого рішення нач. редактор предложив 

свій плян праці і плян книги, який, по діловій дискусії, всіма учас-
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пиками наради, одноголосно одобрено. Цей ш1ян охоплював не тільки 
боєві дії УГА, але теж нариси про організацію різних родів зброї та 
запільних чи допоміжних формацій галицького війська. 

На цій нараді колишні референти при Державнім Секретаріяті 
Військових Справ і при Начальній Команді УГА, як рівнож і колишні 
фронтові старшини розібрали між собою до опрацювання різні теми 
та розділи. З початку намічено всіх авторів 25 осіб, але в ході праці 
це число збільшилося до 40 осіб. До співпраці рішено запросити кол. 
старшин УГА, які живуть в Европі, як напр. от. Е. Клюна (Відень), 
сот. д-ра Г. Коха (Мюнхен), сот. д-ра М. Хробака (Мюнхен) і чет. 
Івана Вислоцького, який живе в Параrваю. 

По однорічній підготовчій праці редколеrія кооптувала до помочі 
начальному редакторові колиш. начальника Прес-квартири Началь

ної Команди УГА і автора споминів "Галицька Армія на Великій 
Україні", сотника Осипа Левицького з Детройту. 

Великою і необхідною допомогою у виданні цієї книги являлася 
моя приватна бібліотека, бо в ній збереглися такі джерельні скарбниці, 

як комплет "Літопису Червоної Калини" (унікатом являється перше 

несконфісковане число цього "Літопису"), дальше всі річники кален
дарів "Червоної Калини", комплет "Українського Стрільця", що ви

ходив в таборі в Німецькім Ябліннім - ЧСР, комплет "Українського 
Скитальця", що виходив в таборі в йозефові - ЧСР, "Листопадові 

Дні" сот. О. Кузьми, а дальше спомини ген. Павленка, ген. Кравса, 
от. д-ра С. Шухевича, сот. О. Левицького, сот. Г. Коха, д-ра Назарукя. 

і інші спомини з нашої визвольної боротьби. Всі автори вповні 

використовували матеріяли з цієї бібліотеки. 

Всі автори, як теж і я, видавець, старалися виданням цієї книги вря

тувати для майбутніх поколінь і істориків те, що ще 5 мінут перед 
12-ою можна врятувати, бо зі смертю цих кількадесять кол. старшин 

УГА - авторів цих нарисів, все пропало б і ця книга ніколи не поба
чила б Божого світу. От напр., один з авторів, а саме сл. п. Отаман 
УГА, Еміль Клюн, недавно (2-го червня 1958. р.) помер у Відні. 
Відомо, що всі джерельні матеріяли про УГА пропали в часі воєнно і 

завірюхи на Наддніпрянщині. І так: Архів Начальної Команди УГЛ 

пропав в травні 1920. р. в Києві (врятовано лиш Денник Начальної Ко
манди і стенографічний протокол процесу над ген. Тарнавським), про
пали історії поодиноких бриrад в часі повстання проти большевиків 
(безцінний архів бриrади УСС пропав в Махнівці, а історію і денник 
7-мої Львівської бриrади, що його точно провадив пор. Я. Пастерню.:, 

спалено на приказ команди бриrади 2-го травня 1920. р. в с. Хмелівка 
біля містечка Цибулів, липовецького повіту). Дальше Команди кол. 
бриrад, які належали до І-го Корпусу, а саме: 5-та Сокальська, 6-та 

Равська, 9-та Белзька і 10-та Янівська припоручили спалити свої архі
ви перед зложе.нням зброї полякам. Це сталося дня 28-го квітня 1920. 
року, на оболоні коло села Дяківці біля Летичева. Рівнож пропав архів 
Украінської бриrади в таборі в йозефові, де було зібрано завдяки 
Виділові Культ.-Освіт. Кружка до 2 тисяч сторін історичного матеріялу, 
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дневники з оперативними при.логами, військові накази, мапи, шкіци 

і п.ляпи. Цей архів, по розв'язанню бриrади, віддано до канцелярії Дик

татури, і він теж пропав в Бер.ліні. Пропали рівнож неоцінені дже

рельні матерія.ли, які зібрав був Музей Визвольної Боротьби України 

в Празі. Гітлерівська в.лада знищила всі матерія.ли, які зібрала була 

бібліотека ім. С. Петлюри в Парижі. До сьогодні чудом врятувалися 
Денник Начальної Команди УГА, праця (в рукописі) от. Льобковіца 

"Похід на Київ" і 86 "Наказів Військам" (копій) Начальної Команди 
УГА за підписом ген. Грекова. Згадані врятовані речі треба конечно 

якнайскорше видати друком. 

Ця книга не є Історією УГА в повнім значенні цього слова, а тільки 
джерельним матеріялом для майбутнього історика, який зможе на

писати синтетичну Історію УГА. Такої синтетичної Історії УГА ми, на 
жаль, до сьогодні ще не маємо. Справді видавнича кооператива "Чер

вона Калина" у Львові ще в 1936. р. зап.лянувала була видати насам

перед Альбом УГА, а потім Історію УГА, і вже навіть при кінці 1937. 
р. появилися бу.ли оголошення і повідомлення, що згаданий Альбом 
друкується, одначе ці видання не .побачили Божого світу. 

Я буду дуже радий, якщо ця наша спільноопрацьована книга зао
хотить і спонукає живучих у вільному світі учасників і свідків нашої 

героїчної визвольної бороть~би написати свої спомини і передати їх до 
архіву У·Г А разом з документами і іншими матеріялами, що можуть 

бути в їх посіданні. Цей архів недавно постав при Науковому Т-ві 

ім. Шевченка у Ню йорку. Як мені відомо, такі спомини пишуть вже 
деякі старшини УГА, як наприк.11ад д-р В. Калина (українсько-польська 
війна), сот. Іван Чайка (історія 3-го куреня 5-ої Сокальської бриrади), 

сот. Осип Станімір (історія 8-ої Самбірської бриrади), чет. д-р С. 

Божик (історія 9-ої Белзької бриrади), сот. д-р В. rалан (історія 10-го 
гарматного полку) і пор. Мих. Хроновят ("Один курінь УГА"). 

Українське громадянство, а зокрема колишнє вояцтво УГА, і 

старшини, і стрільці, що розсіяні нині по цілому світі, надзвичайно 
зраділи вісткою про запляновані заходи видати спільною працею оцю 

книгу. Про це свідчать листи до видавця. Ось уривки деяких з них: 

"Маю щастя бути одним з перших читачів Історії УГА, якої по
одинокі статті Ви пересилаєте мені до виправ.лювання друкарських по
милок. Читаю її уважно і подивляю наших Побратимів по зброї, що 

у нинішніх несприятливих умовинах, за скупим джерельним матерія

лом і за їхньою памятю, так живо і подрібно відтворюють події і по

двиги нашого славного і .лицарського війська з-перед сорока літ. 

Окремий подив маю для Вас, Дорогі Пане Побратиме, що не жалієте 
ні труду, ні грошей, щоб для грядучих поколінь зберегти память про 

славні дні боротьби за визволення нашої Батьківщини та про героїв 
тих днів, зас.луговуючих найбільшого подиву. 

Я певний того, що сторінки і стрічки Вами видаваної Історії УГА 
у всіх її читачів будуть викликувати не тільки такий самий подив, але 

теж будуть надихувати жертвенною любовю до рідної Батьківщини, 
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за яку боролось, страждало і життя віддавало геройське військо УГА. 

Сердечно Вас, Дорогі Побратиме, здоровлю в глибокій шані 
відданий Вам 

о. д-р Василь Лаба, кол. начальний духовник УГА." 

"Вельмишановний Пане Микитюк 

і Любий Побратиме! 
І я теж тішуся сердечно, що незабаром появиться книга про 

УГА і дякую Вам вже тепер за Ваше запевнення прислати мені один 
примірник цієї цінної книги. Це була для мене радість і відзначення 
співпрацювати над цим твором. Ваш 

Д-р Ганс Кох, сотник УГА." 

Сотник УГА, д-р Микола Хробак, у своїм листі з дня 28. січня 
1958. р. з Мюнхену пише так: "Прошу Вас, Вельмишановний Пане хо
рунжий, приспішити Вашу книгу, щоб я ще перед смертю міг бодай 

оглянути і перечитати цю пропамятну Історію УГА, цю цінну книгу 

про великі діла нашої УГА, яка напевно стане вказівкою для наших 

грядучих поколінь". 

Кол. командант чети зв'язку при летунськім полку УГА, одноріч· 
ний вістун, о. Володимир Пилипець, парох з ЗДА, пише 22. травня 
1958. р. так: " ... Закінчуючи моє письмо до Вас, можу тільки висказати 
свою величезну радість з тієї причини, що поява на полицях книга

рень нашої Історіі УГА вже близька. Богу дяка, що допоміг довершити 

на перший погляд ока неможливе в наших умовинах, на еміrраціі ви
дання цієї нашої спільної книги, яка стане гідною відповіддю моска

лям на всі їхні перехвалки та погрози". 

Кол. четар УГА, командант батеріі в 6-ім гарматнім полку, 6-оі 
Равської бриrади, уродженець зеленої Буковини, потім адвокат у 
Вижниці, Олександер Вельничук, пише: "Я тепер дуже поважно хво

рий. Я щасливий, що Господь удостоїв мене битися в рядах хороброї 

УГА за волю України. Моїм гарячим бажанням є побачити ще за мor.J 
життя цю дорогу для нас усіх книгу і тому нехай Всевишній благо

словить успіхом Вашу корисну працю". 

Пані Мілена Рудuицька пише з Ню йорку в листі з 27. березня 1958.: 
-"Дуже радію, що друк Історіі УГА іде успішно вперед. Знаю, скільки 

праці й ентузіязму Ви вкладаєте в це діло, і маю за це для Вас великий 

подив і пошану. Якщо книга справді вийде в передбаченому терміні, 

то це буде виключно Ваша заслуга". 

"Історія Украінської Галицької Армії - це останнє збірне слово 
старшин і вояків цієї славетної й дійсно-народньої армії про її героїчну 

боротьбу за українську державність в 1918-1920. р. Це слово останнє, 

бо закон природи такий, що учасники І. Визвольних Змагань збира-
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ються вже до відходу. В цьому останньому збірному слові, учасники 

боротьби в рядах УГА складають звіт за свої діла майбутнім україн
ським поколінням. Складають його з чистим: серцем і з почуттям 

добре виконаного обов'язку перед Батьківщиною. Складають його у 

важких умовах розсіяння в українській діяспорі, не маючи під рукою 

інших документів крім своєї і своіх товаришів по зброї ~пам'яті . . . 
Майбутні покоління знатимуть, що ця пам'ять має вартість документу. 

І вони читатимуть звіт про діла Армії, якої в б о ю не переміг ніхто. 

Лев Шанковський - підхор. УГА." 

При кінці складаю щиросердечну подяку всім авторам, які своєю 

безкорисною працею і нарисами причинилися до збагачення і роз

ширення цієї книги; зокрема нач. редакторові д-рові М. Дольницькому 

за зредагування книги, сот. Ос. Левицькому, який як співредактор і 
член редколегії своєю невсипущою працею та енергією причинився 

до появи цієї книги у заплянованім часі, як також побратимові по 
зброї, одному з найактивніших членів редколегії, д-рові В. Калині за 
його дружні редакторські поради і технічне оформлення. 

Рівнож належиться щира і сердечна подяка всій українській пресі 

у цілому світі за її надзвичайно прихильне відношення до справи ви

дання цієї книги і за її безплатні оголошення, повідомлення і поміщу

вання різних відозв авторів і заклю<ів редколегії. 

ДМИТРО МИКИТЮК - видавець. 
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Д-Р ЕВГЕН ПЕТРУШЕВИЧ 

Посол до звстріІ!ськоrо nарляменту від 1907. до 1918. р. Голова Укра
їнської Парляментарної Репрезентації. Президент Української Національ
ної Ради від жовтня 191~. р. Диктатор ЗО УНР від 9. червня 1919. до 
грудня 1919. р. Наро.1щеся 9. червня 1863. р. в Буську, Камінка Стру
милова. Помер 29. серш1я 1940. р. в Гермсдорфі під Берліном і там 
похоронений. 



ГЕТЬМАН ВСІЄІ УКРАПіИ ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ 

Командир 34-го російського корпусу в 1917 р. Командир 1-го українсь
кого корпусу у скш1ді двох дивізій в 1918. р. Гетьман Української 
Держави від 29. квітня 1918. до 14. грудня 1918. р. - Народився 3-го 
травня 1873. р. в м. Тростянець, Полтавщина. Помер 26. квітня 1945. р. 
від ран після .петунськІJго рейду американської повітряної фльоти в 
Меттен, Баварія, Німеччина. 
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Головний Отаман Військ Української Народньої РеспубліІОІ 

СИМОН ПЕТЛЮРА 

Голова Українського Генерального Війсь1<0вого Комітету, вибраний на 
1-МУ Військовому З'їзді дня 18 травня 1917 р. Член Генерального Вій
ськового Секретаріяту від 28 червня. 1917 р. Секретар Генерального 
Військового Секретаріяту обраний 12 липня 1917 р. Кошовий Отаман 
Гайдамацького Коша Слобідської України в 1918 - 1919 рр. Голова 
Директорії Української Народньої Республіки. - Народився 10 трав
ня 1879 р. в . м. Полтаві. Убитий дня 25 травня 1926 р. большевицьким 

агентом Самуїлом Шварцбартом в Парижі і там похований. 
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Василь Мудрий 

ПЕРЕДІСТОРІЯ ВЕnииоrо ЗРИВУ 

Відмічуючи 40-річчя створення Українськоі 
Галицької Армії виданням оцієї книги, годиться 
хо·ч коротко накреслити історичне тло, з якого 

виріс і на якому відбувався наш Великий Листо
падовий Зрив 1918-го року і в якому рішальну 
участь брала власне УГА. 

1. КНЯЖІ ЧАСИ ТА ПОЛЬСЬКА Н'ЕВОЛЯ 

ГаJшцька Земля, яка була сценою Великого 
Листопадового Зриву 1918.-1919. років - це краї

на дуже старого поселення і старої культури. 

Археологічні знахідки показують, що вона була 
заселена вже в 1000-ному році перед народженням 

Христа племенами арійського походження. Слов'яни появляються на 
тому терені вже у ранній добі по народженні Христа. Про ті давні часи 

дуже мало знаємо. В 981. році приєднана київським князем Володими
ром Великим входить Галичина в склад могутньої київської держави 

і остає в її складі понад 100 років, себто до часу, як ті землі перейшов
ши під владу Ростиславичів, творять окрему галицьку державу. Ця 
держава, якої найвизначнішим монархом був князь Ярослав Осмомисл, 
проіснувала теж понад 1 ОО років. 

По його смерти 1187. року і короткому періоді ·боротьби за 
галицький престіл, талановитий волинський князь Роман Мстиславич, 

якого наша історія величає Романом Великим, обєднав галицьку во

лость із волинською і започаткував добу талицько-волинської держави. 

Ця доба почалася 1200. року і закінчилася зі смертю останнього із 
Романовичів по матерній лінії, а саме Юрія Тройденовича і приєднан

ням Галичини до Польщі, що почалося 1340. а закінчилося 1349 р. Отож 
галицько-волинська держава проіснувала 150 років. Це після упадку 
київської держави друга українська держава, у свій ча·с могутня дер

жава, якій деякий час підлягала і київська. Визначними правителями 

цієї держави були королі Данило, Лев, Юрій І-ший і Юрій 11-гий. 

В 1349. році починається довгий, бо понад 400-літній період па
нування Польщі над Галичиною, який не устав навіть тоді, коли в 

наслідок повстання •гетьмана Богдана Хмельницького на Наддніпрян
ській Україні виникла козацька держава, хоч козацькі війська Вели
кого Богдана воювали на терені Галичини у таких місцевостях, як 

Зборів, Збараж, Львів і його відділи запускалися аж під ПеремишJІь. 
Широкого протипольського повстання, крім спорадичного селянського 
повстання проти панів на Поділлю і в околицях Коломиї-Отинії, в тому 
часі в Галичині не було. 

17 



Польське панування в Галичині, що тривало від 1349. р. до 1772. 
р. себто до першого розбору Польщі і прилучення Галичини до 

австро-угорської монархії, було дуже тяжке. Це довгий період важ
кого реліrійного й національного 1гніту. Враз із цим це світлий період 

національної і культурної боротьби у Польщі, на чолі якої стоїть 

українське міщанство, що почало організуватися у відомі міщанські 
братства, між якими львівське Ставропігійське Братство відіграло 

дуже важливу ролю. 

Національне відродження, що охопило спершу провідну верству 

народу, а згодом широкі народні ма·си і яке в кінці привело до Вели

кого Листопадового Зриву 1918.-1919. року, почалося щойно в добі 
приналежности Галичини до Австрії. Отож цій добі мусимо при

святити більше місця. 

2. ПЕРЕJІОМОВА ДОБА В ІСТОРП ГАЛИЧИНИ 

Прилучення Галичини до Австрії в 1772-му році мало для укра
їнського народу в цій країні переломове і далекосягле значення. В 1775. 
р. прилучено до Австрії і Буковину. Від 1786. р. до 1849. р. Буковина 
була складовою частиною Галичини. 

Вже у 1782. р. появився цісарський патент, яким у Галичині ска
совано кріпацтво. Таким чино.м пан-землевласник утратив право •Суду 
над селянами. Селянин став предметом державного права, яке обме
жувало панську сваволю. Селянин був на основі цього патенту в за

лежності від землі, яка була його. дідичною власністю, обов'язаний 
давати свою безплатну працю для пана найменше продовж 30-ти днів 
у році. Була .це "панщина." Греко-католицьке духовенство було звіль
нене від панщини. 

В 1787. р. появився черговий цісарський патент (автором цих 
обо.х патентів був йосиф 11.) про створення т. зв. рустикального зе
мельного фонду. !Згідно з цим патентом всі землі, що були тоді в посі

данню селян, лишались їх власністю на все і їх не можна було селя
·нам ні відбирати ні вимінювати на інші. 

По прилученню Галичини до Австрії сталася одна неприємна по

дія, а саме до Галичини, як до одної адміністративної одиниці прилу
чено на захід від Сяну і чисто польські території, колишні окремі 
польські князівства (краківське, освєнцімське і заторське). Цей факт 

відограв потім в історії Галичини дуже важну ролю, неприємну для 
українського народу в Австрії. Поляки, себто польські поміщики, цер
ковна єрархія та польське міщанство в перших роках не признавали 

австрійської влади і намагались її бойкотувати. 
Австрійська влада найшла в Галичині доброго союзника в укра

їнцях, гноблених поляками цілими століттями. А що україн.ці мали 

мало інтеліrентних репрезентативних людей поза церковною єрархією 
та міщанством, то австрійська влада пішла їм на руку_ в піДІготові осві: 
чених кадрів, . які гідно репрезентували б свій нарід. 

Вже в 1774. р. ~Марія Тереса оснувала в Відні т. зв. нБарбареум,'' 
що мало за завдання виховувати високо осв~чених греко-католицьких 
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священиків. Рік-річно прибувало туди по 14 кандидатів на священиків 
із Галичини і по 112 із Карпатської У-.<раї~и. Всі вони жили в "Барба, 
реум," а на тео.r.огічQі виклади ходили на віденський університет. У 
1783; р. йосиф 11. заснував у Львові Духовну Семинарію для всіх греко
католицьких епархій Галичини і Закарпаття. У 1784. р. основано у 

Львові університет, а при ньому в 1787. р. "Studium Ruthenum" з фі
лософічним і теологічним виді.11ами, на яких виклади відбувались в 
тодішній українській мові з домішкою церко.вно-слов'янської. У 1805. 
р. скасовано універснтет,· а в 1808. р. і "Studium Ruthenum". У 1817. 
р. відновлено львівський університет з німецькою мовою навчання і з 
теологічним фю<ультетом. Греко-католицька Духовна семинарія існу
вала без перерви далі . .Вже в 17.77. р. проведено в Галичині згідно з 
патентом Марії Тереси в життя· засновування кіJіькох типів шкіл для 
Львова, більших міст і сіл. По сільських школах вчили дітей свяще
ники або дяки. йосиф 11. створив 1781. р. із скасованих монастирів 
шкільний фонд, з якого утримувано народні школи. У 1786. р. появи
лась читанка для цих шкіл, а в 1788. р. катехизм. Буквар появився аж 

у 1790. р. Австрія заснувала і пять державних r'імназій з · німецькою 
мовою навчання. У 1784. р. появився урядовий австрійський декрет 

про те, що греко-католицькі священики мусять посилати своїх синів 
до rімназії, бо інакше ці сини не зможуть студіювати теології, ані 
не будуть прийняті до Духовної Семинарії. 

При такому стані освітніх можливостей виростала но.ва, молода 
rецерація українських висококваліфікованих людей з університетською 
освітою. Багато високо-освічених священиків стало твердою ногою на 

рідному r'рунті та внесло нового духа в церковне і народне життя. 
Поважне 'ЧИСЛО молодих украі~щів покінчило правничі і філософічні 
студії на львівському університеті. Були й такі, що кінчали студії 
на віденському університеті, де був і добре поставлений медичний фа

культет. З цих перших українських поколінь за Австрії виросла по
важна, високо-кваліфікована й осві:чена репрезентативна українська 
верства. Із заснованої у Львові учительської школи виходили фахові 
учителі народних сільських і початкових міських шкіл. 

Вже в 1832. р. утворився у Львівській Духовній Семинарії гурток 
питомців, репрезентованих на зовні т. зв. "Руською Трійцею". До 
"трійці" належали Маркіян Шашкевич, Яків Головацький та Іван 
Вагилевич. Цей гурток молодих студентів теології поставив ·собі за 
ціль відродити й оживити український нарід в ·Галичині та поставити 
його на рівні з іншими західно-слов'янськими народами. По довгих 

труднощах вдалося "Руській Трійці" видати першу публікацію в на
родній українській мові, славетну "Русалку Дністрову". Тому, що її 
не вдалось видати у Львові, то появилась вона друком у Будапешті в 
1837. р. Фактичним провідником тієї Трійці ·був талановитий поет 
Маркіян Шашкевич. Яків Головацький, що теж пробував свого пера 
в поезії, став у 1848. р. професором украінської мови й літератури на 
Львівському Університеті. Це була перша цього роду катедра в на
шій kторії. 
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У той час в Украіні українське літературне відродження вже 

мало свою історію . .Во ось у 1798. р. появилась "Енеїда" Котляревсь
кого, а в 1819. р. українські історичні думи і т. д. У три роки після 
появи "Русалки Дністрової" появився у Петербурзі "Кобзар" rеніяль

ного Тараса Шевченка. 

3. 1848-МИИ РІК У ГАЛИЧИНІ 

Від віденського конrресу 1815. р. запанував в Европі по всіх дер
жавах реакційний абсолютизм монархічного типу. У всіх західньо
европейських країнах йшла завзята боротьба проти того режиму серед 

населення, особливо молодь організовано боролась за демократичний 
конституційний устрій. На початку 1848. р. почались революційні рухи 
в Европі. У березні 1848. р. вибухла революція у Відні. Австрійський 
канцлер князь Метерніх утік, а його уряд разом із пануючим досі ре

жимом провалився. Австрійський цісар Фердинанд І. протолосив у 

квітні 1848. р. конституцію для цілої Австрії. На підставі цієї консти
туції відбулись загальні і рівні вибори до парляменту, який складався 
з 383. послів. Українці здобули тоді при виборах 34 мандати з Гали
чини і 5 з Буковини. Разом вони мали 39 послів. Цісарським декре
том з 15. травня 1848. р. у Галичині скасовано панщину. 

Всі австрійські народи намагались використати цю революцію 
якнайбільше для своіх національних потреб. Зокрема мадяри й поляки 
намагались використати цей час для реставрації своіх держав. 

Цей рух не міг не охопити й :галицьких українців. Тодішні ук
раїнські вровідні діячі намагали,сь використати цей час на те, щоби 
політично зор:rанізуватись і щоби зломити польські панівні аспірації 

в Галичині (то значить в українській її частині). До того вів одинокий 
тоді шлях, а саме створення з українськоі частини Галичини й Буко
вини та з українського Закарпаття одного украінсько·го автономного 

краю в Австрії. 

Дня 2. травня 1848. р. зібралась у Львові "Головна Руська Рада", 
як репрезентація українського народу в Австрії. її очолювали: епископ 

Григорій Якимович, пізніший греко-католицький митрополит, як го.
лова; крилошанин львівської капітули о. Михайло Куземський й Іван 
Борисикевич (визначний правник) як заступники голови; Адольф До
брянський, правник і представник закарпатських українців. По всіх 
більших містах Східної Галичини відповідниками головної Руської 
Ради були "Окружні Руські Ради" в числі 34-ох. 

"Головна Руська Рада" на своїй першій сесії прийняла далекосяглі 
політичні постанови, які й проголосила в окремій відозві до населення. 
У ній є такі ,слова: "Ми Русини Галицькі належимо до велико.го русь
кого народу, котрий одним. говорить язиком і 15 міліонів виносить, з 
котрого півтреття міліона землю галицьку замешкує. Той нарід був 
колись самодільний, рівнался в славі найможнійшим народом Европи, 
мал свій письменний язик, свої ВJІасні установи, своіх ВJІасних князів, 
-одним словом: бил в добрім биттю, заможним і сильним" ••• 

А далі в відозві читаємо: "Пробудился уже й наш лев руський І 
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красну нам ворожить пришnість. Вставайтеж Браття, вставайте з 

долгого сну вашого, бо уже час! Встаньте! але не до звади і незгоди! 
но двигнІмся разом, щоби піднести народність нашу І забезпечити дані 
нам свободи". 

Проголошення окремішности українського народу від народів 
московського і польського спричинило. реакцію з польського боку. 
Поляки вважали тодішних укр3.інців за поляків, а Іх мову за діялект 
польської мови. Тому вони мали недвозначні наміри розігнати та 
зліквідувати "Головну Руську Раду". Ум це не вдалось, бо "Головна 
Руська Рада" вспіла своєчасно зорганізувати свою оборону, яка була 
в силі протиставитись всяким спробам насильства з боку польської 
"rвардіі народовоі". 

Згодом галицьких поляків виводило найбільше з рівноваги те, 
що представники "Головної Руської Ради" послідовно й непохитно об
стоювали перед австрійським цісарським престолом та його урядом 

утворення з українськоі частини Галичини, з Буковини та із українсь
кого Закарпаття окремого коронного краю з власним соймом, з 
власною украrнською адміністрацією та з власним судівництвом зі сто

лицею у Львові. Поляки повинні були дістати для себе такий же ко
ронний край у західній, польській частині Галичини зі столицею в 
Кракові. 

"Головна Руська Рада" устійнила :галицький герб (жовтий лев на 
блакитному полі), прапор (блакитно-жовтий) і гимн ("Мир Вам 

браття."). Крім того вона подбала і про свій пресовий орган в то
дішній українській народній мові. Цей орган мав назву "Зоря Галиць
ка" і появлявся щотижня. Першим редактором цього тижневика був 

Антін Павенцький. 

Галицькі поляки, не маючи сили спараліжувати діяльність Головної 
Руської Ради іншими засобами, заснували у Львові 23. травня 1848. р. 

свій, себто польський, "Руський Собор", який мав репрезентувати та
ких "русинів", що вважали себе поляками. До них належали маrнати 

Сапіги, Дідушицькі та інші спольщені шляхетські роди, що були ко
лись українськими. Пресовим органом "Руського Собору" був "Днев
ник Рускій,'' що появлявся кирилицею і латинкою, а редаrував його 
Іван Вагилевич, колись член славетної "Руської Трійці". Довго це все 
не проіснувало, бо вже в листопаді 1948. р. австрійська влада розв'язала 
"Руський Собор" і припинила видавання часопису "Дневник Рускій". 
Таким чином обірвалась діяльність польської організаціі, яка мала 
спараліжувати всі почини й працю "Головної Руської Ради" у справї 
поділу Галичини та самостійного розвитку українського народу. 

Заходами "Головної Руської Ради" створено на Львівському уні
верситеті в 1848. р. першу в нашій історіі університетську катедру 
українськоі літератури. fi обняв, як уже згадано, Яків Головацький. 

У березні 1849. р. "Головна Руська Рада" приступила до форму
вання окремої українськоі військової частини т. зв. "Руських гірських 

стрільців." Була це формація, зложена з 1410 стрільців та коло сотні 
старшин і підстаршин. Ця частина була добре вишколена та достатньо 
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вивінувана. Вона мала· власні од:ностро1 1сторичного, козацького вій
ськового зразку. Команда в цій військовій частині була українська. 
Був у неї і власний прапор, ви·готований і подарований цій стрілець

кій формації архикня·гинею Софією, матірю Франца йосифа І. 

"Руські гірські стрільці" бр1и зформувані у зв'язку з мадярським 

повстанням. Іх завданням ·було охороняти карпатські переходи, щоби 
польські добровольці не переходили Карпати для помочі мадярам, а 

крім того, щоби тих, які вертали з Мадярщини, не пропускати до 
Галичини. По упадку мадярського рево·люційного зриву "Руські гір
ські стрільці" були розпущені дня 3. січня 1850. р. 

Славетний 1848. р. був багатий у важні події у ·Галичині, зокрема 
у Львові. В днях між 19. і 26. жовтня відбувся у Львові З'їзд Украін
ських галицьких учених. Цей з'їзд, званий "Собором" зайняв в ук

раїнській справі таке саме становище як "Головна Руська Рада." З'їзд 
став на становищі окремішности українського народу від москалів та 

поляків та підкреслив відрубність і самостійність українськоі мови. 

Цей з'їзд устійнив український етимологічний правопис, який 
обов'язував Потім у галицьких школах аж до введення фонетичного 

правопису. На зразок чехів з'їзд покликав до життя т. зв. "Руську 
Матицю," яка мала завдання видавати книжки для народу в рідній 

мові. На тому ж з'їзді зродилась думка заснувати "Народний Дім," 
як репрезентативний осередок українського життя у столиці. Б листо

паді місяці 184'8. р. започатковано всенародню збірку на будову "На
родного Дому." 

У тому ж 1848. р. найшовся серед галицьких інтеліrентів грома

дянин, який був пропаrатором українського соборництва. .Був це о. 
Василь Подолинський, греко-катол. парох· села Ветлина недалеко 

Балигорода на Лемківщині. його праця під назвою "Glos Przestrogi," 
хоч і не появилася тоді друком, була знана з рукопису та його пе
реписувань. Цю працю відкрив й про неї писав д-р Василь Щурат на 
сторінках "Діла" (ч. 64. з 1914. р.) у статті п. н. "Початок українства 

в Галичині". Крім того цей самий автор проаналізував працю о. В. 
Подолинського у своїй праці "На досвітку нової доби" (Львів, 1919. р.). 
о. В. Подолинський писав тоді, що українське громадянство було по
літично зрізничковане в чотирьох партіях. Першою була українська, 

(чисто-руська), другою "польсько-руська," третьою "австрійсько- русь

ка" і четвертою "російсько-руська." Під "польсько-руською" партією 
автор розумів таких українців, які визнавали придумане поляками 

гасло: "Gente Ruthenus, Natione Polonus" (зроду українець, а по 
національності поляк); під "австрійсько-руською" партією розумів та-' 

ких, що дбали виключно про свої кар'єри в Австрії і зовсім не ціка

вились ані долею .свого народу ані його будуччиною; під "російсько

руською" партією розумів таких, які голосили "єдинство" українсь
кого народу з московським, себто знаних пізніше галицьких москво

філів. Всі ті групи не могли принести добра українському народові, 
бо вислугуваЛись чужим "божкам". Тільки "чисто руська", се-бто укра
їнська партія має всі дані на те, щоби допомогати свому народові а 
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це тому; що вона хоче вільної 1 незалежної української (руської) дер

жави і прямує до неї безпосередньо або через слов'янщину. 

Цей 184·8. рік був такий багатий у важні події в тодішньому ук
раїнському життю, що непосильно всіх їх вичерпати та насвітлити. 
Але всеж на рахунок великої тодішньої української рухливости треба 
ще віднести участь представників "Головної .Руської Ради" у сло
в'янському конrресі в Празі. Ініціяторами цього конrресу були чехи. 
"Головну Руську Раду" репрезентували Іван Борисикевич, о. Григорій 
Гинилевич, Олекса Заклинський і Адольф Добрянський. Вислав туди 
своїх представ.:шків і польський "Руський Со~бор," щоби параліжу
вати працю упо~:::новажених "Головної Руської Ради" в справах по
ділу Галичини та ь справі утворення в Австрії окремого українського 

коронного краю з усіх заселених українцями територій. Конrрес 

відбувався між 2. і 1'2. :~ервня 1848. На ньо.му не малу ролю відгравали 
репрезентанти москалі з тодішної Росії. Вони підтримували поляків 

у тому, щоби при перебудові Австрії не допустити до створення 
окремого українського коронного краю. Конrрес своїх нарад не до

кінчив, бо був насильно розігюший австрійською владою. 

Справа поділу Галичини та створення окремого українського 
автономного краю при австрійській короні з усіх заселених україн
цями територій в Австрії була добре підготована "Головною Руською 
Радою" в 1848. р. перед австрійським престолом, який займав тоді 

цісар Фердинанд. Він ішов українцям на руку. Але він зрікся престолу 
в розгарі всіх описаних подій. його наслідником став . молодий Франц 
йосиф. Делеrації "Головної Руської Ради" найшли прихильне настав

лення і цього цісаря до їхніх дома·гань. На початку 1849. р. наші 
посли до австрійського парляменту висунули. домагання поділу Га

личини в парляменті. Справа опинилась перед конституційною парля

ментарною комісією. На жаль при голосованню більшість заявилася 
проти поділу Галичини, а тим самим і проти творення окремого ук

раїнського коронного краю. Становище комісії ще не пересуджувало 
справи висліду на пленарному засіданню парляменту. На жаль до 

пленарного засідання справа не могла дійти, бо парлямент розв'язано. 

Східня і західня Галичина залишились разом на основі цісарського 
патенту з березня 1849. р. Але ця справа ніколи не зійшла з полі
тичної програми галицьких українців аж до кінця Австро-Угорщини. 

4. МОНАРХІЧНИИ АБСОЛЮТИЗМ В АВСТРП 

По розв'язанню австрійського парляменту прийшла болюча ре
акція для всіх дотеперішних надбань серед австрійських народів. На
слідком абсолютистичного монаршого правління дійшло до того, що 
"Головна Рада" розв'язалась разом з усіми своїми філіями в 1851. 
році. Велика спадщина її праці лишилася не тільки між народом, 

але вона мала деякий в!lлив щ~ й на тодішнє австрійське абсолютис

тичне правління. 

Це правління видало було аж два статути про поділ Га.Личини. на 

автономні округи, але вони не були .здійснені через опір поляків. 
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До того не допустив польський rраф Аrенор rолуховський, що кіль
кома наворотами був намісником Галичини, а навіть деякий час 
австрійським міністром. 

Ці невдачі не могли не вражати до живого всіх галицьких україн
ців, які добре 1знали, хто був спричинником припинення правної сили 
статуту про поділ Галичини. 

Реакція українців була не однакова. Народовці, які були украін
ської орієнтації і для яких програмою був маніфест Головної Русь
кої Ради з 1848. р. вірили, що при зміні режиму в Австрії прийдуть 

можливости широко закроєної праці для свого народу. Друга група 
махнула рукою на Австрію. Представник цієї групи львівський істо
рик Денис Зубрицький нав'язав зв'язки з московським професором Ми

хайлом Поrодіном. його група почала орієнтуватись на Росію. Це 
був вже зовсім "реальний" початок галицького москвофільства, як 

реакції на те, що діялось відносно українців в Австрії. 
До того часу слід врахувати ще одну подію, яка давала деякі 

надії народовцям, а це уфундування землі та площі спаленого підчас 

бомбардування Львова в 1848. р. львівського університету під україн
ський "Народний Дім." 8-го листопада 1849. р. взяла Головна Руська 
Рада відповідні площі та руїни на основі рішення міністерства освіти 

у своє посідання. Цісар Франц йосиф затвердив цей дар дня 18-·го 
жовтня 1851. р. й особисто заложив угольний камінь під будову "На

родного Дому." 

5. НОВА КОНСТИТУЦІЯ 18 АВСТРП 

По десяти роках абсолютизму введено в Австрії у 1860. р. кон
ституцію, яку поширено в 1861. р. Згідно з тією конституцією всі ав

стрійські коронні краї дістали обмежені статути про краєву само
управу та виборчі ординації до краєвих соймів. Галичина теж дістала 

такий автономічний статут. Українці і поляки мали один спільний 
сойм у Львові. Виборча ординація до галицького сойму вводила т. 
зв. куріяльну систему голосування, при чому найбільше мандатів до 

сойму мали забезпеченими великі землевласники поляки, ·бо укра
їнських землевласників майже не було. Українські мандати, переважно 

із т. зв. селянської курії були нечисленні. Таким чином польська 
більшість у соймі була забезпечена. Державний австрійський пар
лямент творився на основі нової конституції таким чином, що краєві 
сойми вибирали до нього своіх делеrатів. Від галицького сойму мало 
входити до парляменту 3'8 послів. Самозрозуміле, що польська сой
мова більшість не допускала до парляменту належного числа україн
ців. Мало того, польська вже тоді адміністрація краю переводила й 
вибори до сойму так, щоби туди попало якнайменше українців. Га
лицький сойм перетворився в арену затяжної боротьби між поля

ками й українцями. 

Для Австрії дуже тяжким був 1866. р. Вона програла війну з 
Прусами і Італією. Ці війни Австрію поважно ослабили. Цісар Франц
:йосиф почав шукати засобів, щоби сконсолідувати внутрішньо дер-
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жаву. Він пішов по JIІНll найменшого опору і погодився з мадярами 

за ціну державного дуалізму. Мадяри дістали свою конституцію, а 
Франц-йосиф коронувався на мадярського короля. Так постала 
австро-угорська монархія. Мадяри дістали слов'янські території, а саме 

Словаччину, нашу закарпатську Срібну Землю і Хорватію. Поляки ді
стали в своє необмежене посідання Галичину. 

Дня 21. грудня 1867. р. появився закон про нову конституцію. 
Згідно з цим законом права автономних краєвих соймів обмежено, 
а всю майже законодатну чинність передано парляментові. 

Соймова польська більшість ще перед появою нової консти
туції завела в урядованню української частини Галичини польську 
мову. Провела закон про створення Краєвої Шкільної Ради, якій під
порядкувала і всі українські школи і накінець провела постанову сой
му про те, щоби при центральному австрійському уряді створити ок
реме міністерство для Галичини. Очевидно, що •галицьким міністром 
мусів бути поляк, а завданням того міністра було пильнувати, щоби 
з віденського центрального уряду не могло вийти щонебудь таке, 
що нарушувало б польський стан посідання в правлінню Галичиною. 

В тому ж часі почато польонізацію львівського університету. 

Всі ці факти причинились до того, що в Галичині скріплялось 
москвофільство. Воно в тому часі почало навіть мати чисельну пере
вагу над українцями. 

6. ГАЛИЦЬКЕ МОСКВОФІЛЬСТВО 

Про початки ~галицького москвофільства вже була мова. В 1878. 
р. москвофіли заснували "Общество ім. Михаїла Качковського," що 
мало за завдання ширити освіту серед народу, але не в чистій народ
ній мові, а в якійсь мішанині церковно-слов'янської та російської й 

місцевої української мов. Москвофіли були тоді доволі сильні. Мали 
в свому посіданню "Галицько-руську Матицю", "Ставропіrійський Ін
ститут" та "Народний Дім". Вони орієнтувалися на тодішню Росію, 

діставали звідтам грошові суtбвенції. До москвофільського та·бору на
лежав уже в шістьдесятих роках і Яків Головацький, колись член 
"Руської Трійці" і професор української літератури на львівському 
університеті. З тодішних москвофільських діячів вибився на чоло 
тоді о. Іван Наумович, який не тільки був послом до галицького сойму, 

але видавцем популярного журналу "Наука," що був доволі пошире

ний в народі, доки появлявся в місцевій українській мові. Коли ж пе

рейшов на незрозумілу москвофільську мовну мішанину то втратив 

попу.uярність. 

Вже в 70-тих роках заіснували дві групи серед галицьких москво

філів т. зв. старорусини, що ·були помірковані в виявах свого москво
фільства і стовідсоткові ренеrати, що вважали себе "русскими". Цих 

останніх репрезентували згодом молодші як д~р Дмитро Марков, Во
лод. Курилович і накінець д-р Володимир Дудикевич. Так зв. старору

синів репрезентували тоді д-р Михайло ·Король, о. Василь Давидяк, 
д-р Іван Добрянський та інші. 
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Москвофільство ослаблювало своєю поведінкою і тактикою по
стійно суцільний протипольський фронт українського народу в Гали
чині. Між т. зв. старорусинами вже тоді декуди проявлялись і про
польські настро.і. 

Тоді почало рости в силу українство. Деякі польські політики 
вже в 70-тих роках нама·галися підтримувати проти цього руху саме 

т. зв. старорусинів. Згодом ця тактика супроти українців стала серед 

поляків дуже поширеною. 

Москвофіли йшли так далеко в своїх ренеrатських національних 

аспіраціях, що не залишили й церкви в спокою. Орієнтуючись на мос
ковську імперію та її царя-самодержця, вони почали вести пропаrанду 

й за переходом греко-католиків на царське православіє. Ця шкідлива 
діяльність галицьких москвофілів дала полякам привід представляти 
українців у Відні як ворогів держави і приятелів Росіі. 

Рівнож це дало полякам притоку зааранжувати у Львові в червні 
1882. р. голосний політичний процес, відомий під назвою процесу 

Ольги Грабар, в якому арештованих обвинува-чувано, що вони орга
нізували змову на відірвання Східньої Галичини, Буковини та Закар

паття від Австро-У1горщини і прилучення іх до Росіі. 
По 33-дневній розправі трибунал звільнив усіх обвинувачених 

від злочину головної зради, але засудив за злочин забурення пуб
личного спокою, о. Івана Наумовича на 8 місяців тюрми, В. Площан
ського на п'ять місяців тюрми, а двох селян Івана Шпундера та Олек

су Залуського на три місяці тюрми. 
По процесі та по відбуттю кари засудженими стались речі, яких 

важко було передбачити. Тоді галицьким митрополитом був о. йосиф 

Сем·братович. Він не йшов на руку галицьким польським можновлад
цям і тому вони підготовили його усунення з митрополії у зв'язку з 

переходом громади Гнилички на православіє. 

По цьому процесі дальший організаційний шлях галицького мос

квофільства немовби урвався. Але не на довго. Москвофільство рене
rатсько·го типу згодом ожило. Поляки вже на нього такої особливої 
уваги не звертали, але чимраз то пильніше співпрацювали з т. зв. 

сторорусинами, яких звали "порядними русинами", щоби їх викори
стовувати проти українців. 

У 1900-тих роках чисто "русскі" москвофіли ·зовсім лєrально 

їздили до Росії на всякі з'їзди. Вони вже стали тоді знаряддям росій
ських чинників. Від свого протектора rрафа Волод. Бобринского в 
Петербурзі діставали інструкції та гроші на організаційну роботу, на 
ширення московського православія та на видавництва -чисто російських 
часописів і книжок у Галичині. Лідером цих галицьких "русских" 
був коломийський адвокат д-р Володимир Дудикевич. 

Ці т. зв. "русскі" москвофіли висилали до Росії молодих людей на 

студії, виховували в духовних семинаріях у Житомирі та в інших 
містах молодих галицьких юнаків на православних місіонарів для 

Галичини. Іх там висвячували і висилали до Галичини. 
Вся та акція довела в березні 1914. р. до політичного процесу пе-
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ред лавою суддів присяглих у Львові за державну зраду (за спробу 

відірвання Галичини від Австрії). На лаві обвинувачених· засідали Си

меон Бендасюк, о. Максим Сандович, о. Ігнатій Гудима ( оба виховані 
й висвячені в Росії православні священики, сини галицьких родичів) 
і Василь Колдра. "Ідеолоrом" цього ренеrатського москвофільства був 
С. Бендасюк. Він українську мову вважав тільки діялектом російської 
мови. Боронили обвинувачених адвокати д-р Володимир Дудикевич, 

д-р Маріян Глушкевич і д-р Черлюнчакевич. 

Судова розправа тягнулась довго. Скінчилась нічим. Всі обвину
вачені й оборонці на передодні вибуху світової війни 1914. р. без ні

яких перешкод виїхали до Росії. 

Галицьке москвофільство, хоч багато шкоди принесло українсь
кому національному організмові, не видержало проби житття. В 1918. 
р. в час Великого ЛистQпадового Зриву, москвофільська колись мо

лодь хоробро ·билась в рядах УГА і гинула герої·чною смертю, як 
це наприклад сталося із кnмзндантом батерії, 1. гарматного полку, 
сотником Ів. Балтром (село Підберезці, повіт Львів) якого як на глум 

москвофільству, зарубали дня 17. квітня 1920. р. в селі Кошляки біля 

Козятина шаблями червоні :москалі. 

б. УКРАІНСЬКИИ НАЦІОНАЛЬНИИ РУХ В ГАЛИЧИНІ 

Москвофільство не зачіпило зовсім тих >галицьких діячів, які 
були вірні постановам Головної Руської Ради з 1848. р. Іх тоді не 
було дуже багато. У 60-тих роках стали в Галичині популярними 
твори Шевченка. Вони викликували захоплення. Особливо галицька 
українська молодь була очарована Шевченковими творами. Вже тоді 
були нав'язані й безпосередні зв'язки з українськими діячами та пись
менниками знад Дніпра. 

Всі ті галицькі українці, що визнавали окремішність українського 
народу і єдність галицьких українців з наддніпрянськими мали тоді 

назву народовців. Народовці були протиставленням і запереченням 

москвофільства. Народовці видавали літературні журнали "Вечерниці", 
"Мета", "Нива". Найважнішим журналом того часу була "Правда" 
(1867.-1870. і від 1872.-1878. р.), яку редаrували Л. Лукашевич, згодом 
І. Микита, а далі Анатоль Вахнянин, Омелян Огоновський і Володимир 
Барвінський. У "Правді" друкували свої твори, особливо після Валує
вого декрету про обмеження прав української мові в друку з 186.З. р., 
численні українці знад Дніпра. Були між ними О. Кониський, П. Ку
ліш, М. Старицький, І. Нечуй-Левицький, М. Драгоманів, С. Рудан

ський, В. Мова-Лиманський, а з буковинців, О. Федькович та С. 
Воробкевич. 

Всі редактори й основники названих журналів належали до т. зв. 
"Молодої Русі," в якій провідниками були Володимир Барвінський, 
Володимир Навроцький, а яких споміж старших підтримували такі 
діячі як о. Степан Качала. 

У 1861. р. народовці заснували у Львові "Руську Бесіду", яка була 
осередком товариського й духового життя тодішних. народовців. 
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"Руська Бесіда" дала почин до заснування українського театру (перша 
вистава відбулась 29. березня 1864. р. в салі Народного Дому у 
Львові). Фактичним основником "Руської Бесіди" й народного те
атру .був Юліян Лаврівський. Та найбільшою подією то-го часу було 

заснування товариства "Просвіта" в 1868. р. До основників "Про
світи" належали д-р Корнило Сушкевич, Анатоль Вахнянин, Олександер 

Борковський, Василь Товарницький, Володимир Ганкевич. Першим го

ловою "Просвіти" був Анатоль Вахнянин, другим Юліян Лаврівський 

(1870.-1873.), третім ВолодиСJІав Федорович, а четвертим д-р Омелян 
Огоновський (від 1877. до 1894. р.). "Просвіта" відограла величезну 
ролю в про.цесі освіти українського населення Галичини. Своєю ви

давничою діяльністю, своєю організаційною схемою (читальні по 
селах й філії по більших містах, що були окружними осередками освіт
ної праці), "Просвіта" промінювала на всіх українців, де вони не були 

б поселені чи в Европі, чи в Америці. На початках великими меце
натами й добродіями "Просвіти" були о. Степан ·Качала й Володислав 
Федорович. Згодом появилося багато добродіїв "Просвіти", що за

писували їй свої земельні посілости, творили стипендійні фундації для 

студентів університету, а далі видавничі фундації. Між тими великими 

фундаторами були й малі селянські фундатори, що записували свої 
господарства (кількаморrові) "Просвіті" в признанню її велитенських 
заслуг для свого народу. 

Вже в 1873. р. засновано у Львові "Товариство ім. Тараса ШеІВ

ченка", що в 1893. р. перетворилось у "Наукове Товариство ім. Шев
ченка." його основниками ·в 1873. р. ~були о. Степан Качала, львівський 
купець Михайло Димет, д-р Корнило Сушкевич, д-р Омелян Огонов
ський, Льонгин Лукашевич, д-р Олександер Огоновський, Юліян Ро

манчук, Теофіль Барановський і Михайло Коссак. Т-во придбало дру
карню, яка обслугувала всі видавничі справи "Просвіти" і ·свої. Згодом 
відогравали в початках праці НТШ по.важну ролю Олександер Барвін

ський, Сидір Громницький. Дамян Г.падилович, д-р Юліян Целевич, 
Кость Паньківський. Фундаторами НТШ та його праці були згодом 
крім о. Степана Качали діячі з Наддніпрянської України Олександер 

Кониський, Єлисавета Ми"1орадович, Дмитро Пильчиків, Михайло 
Жученко, Василь Семиренко, Евген Чикаленко, а згодом галицький 
землевласник д-р Т. Дем·би.цький, що крім поважних грошових дарів 
записав Т-ву велике земельне майно Белелую. Першим .головою Т-ва 

був д-р Корнило Сушкевич. Від 1885. р. Т-во було власником літера
турно-наукового журналу "Зоря". Заснована вона ·була 1880. р. о. 

Партицьким. В 1885. р. :вона в руках Товариства стає всеукраїнським 
органом під редакцією спершу О . .Ка.литовського, а далі Г. Цеглин

ського, О. Борковського і накінець знаменитого В. Левицького (Лу

кича). Журнал друкувався фонетичним пра.вописом. В ньому писали 

Іван Франко, Б. Грінченко, Леся Українка, О. Пчілка, О. Кониський, 
В. Самійленко, М. Коцюбинсь1шй, О. Кобилянська, Н. -Кобринська, М. 

Вороний, О. Огоновський, м.· Грушевський, А. ·Кримський. Від 1898. р. 
"Зорю" заступав "Літературно-Науковий Вістник" під редакцією Іва-
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на Франка, М. Грушевського, О. Маковея й О. Борковського (редак
ційна Колегія). 

Коли в 1894. р. обняв у Львові на університеті катедру історіі 
сходу Европи Михайло Грушевський, то це мало поважний вплив на 

Наукове Т-во ім. Шевченка. Від 1897. р. М. Грушевський був безпере
ривно головою Товариства аж до 1913 р. Завдяки його енерrії та ор
ганізаційному хистові нт,ш піднялось під науковим оглядом на висоту 
Академії Наук. Воно ма.ї.Іо історично-філософічну, філологічну і 
математично-природописно-лікарську секції. Всі вони публікували по
важні наукові матеріяли в "Записках НТШ". При НТШ засновано також 

музей. Всіх наукових публікацій НТШ появилось понад чотириста то

мів. НТШ видавало ще й журнали "Зорю", як це вже сказано, а по 
ній "Літературно-науковий Вістник." 

Українське життя росло і розвивалось не зважаючи на страшний 

польський наступ на нього, який проявлявся на всіх ділянках життя. 
Тодішні польські політики, що опановували в Галичині краєвий сойм, 

адміністрацію, тосподарство, шкільницт,во, намагались цей український 
стихійний рух зломити, скомпромітувати та завдати йому смертельний 

удар. Вони відчували, що 1цей рух є великою загро'зою для їхнього па
нування в Галичині. Всі ці заходи нічого їм не помогли. 

Вже в 1881. р. засновано у Львові "Руське Товариство Педаrо

rічне," що мало за завдання виховання молоді в українському націо
нальному дусі та навчання її в українській мові. Першим головою Т-ва 

був д-р Амброзій Яновський. Це Товариство перезвалось згодом на 
"Українське Т-во Педа.rоrічне" пізніше "Рідна Школа" і поставило 
собі за завдання основувати й утримувати приватні українські школи 
як народні, сільського і міського типу так і rімназії. У рр. 1911. і 1912. 
це Т-во утримувало 8 українських rімназій, дві учительські семинаріі 
та 6 іншого типу приватних шкіл із правом прилюдности. 

У 1883. р. засновано "Народну Торговлю", яка розвивалась не

звичайно ~бистро і мала по всіх більших містах української частини 
Галичини свої 1відділи. Вже в 1891. р. засновано українське асекура
ційне товариство від огню "Дністер". У 1895. р. при цьому "Товари
стві Взаїмних Убезпечень" основ~:~но "Т-во Взаїмного Кредиту "Дністер" 

з обмеженою порукою. Оба Т-ва розвт-шались дуже добре та виросли 
в великі економічні установи. Директорами "Дністра" 1були д-р Ст. 

Федак, д-р Яросла,в Кулачковський і Ярослав Колтунюк. 
В 1898. р. засновано у Львові "Краєвий Союз ·Кредитовий," що дав 

початок українській кредитовій, торговельній та промисловій коопе

рації в Галичині. У 1904. р. створено вже "Краєвий Союз Ревізійний" 
у Львові для ревізії та організації українських кооператив усіх ро
дів. У 1908. році засновано "Парцеляційне Т-во "Земля" з обмеже
ною порукою, що мало допомагати нашим селянам набувати землю 

з парцельованих переважно польських панських земельних дібр. Це 

товариство засновано заходами о. Тита Войнаровського, досвідченого 
парцелянта панських посілостей. Цього ж 1908. р. засновано у Львові 

акційну спілку "Земельний Банк Гіпотечний," що почав свою працю 
з акційним капіталом одного мільйона австрійських корон. 
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У 1903. р. починає в Галичині організуватись кооперативне моло

чарство, яке спричинює в 1907. р. створення організаціі "Краєвий 
Союз Молочарський" у Стрию. Ще в 1899. р. засновано в міетечку 
Олесько "Сільський Господар". З цієї клітини розвинулась згодом 
ідея заснувати "Краєве Т-во Сільський Господар" для допомоги сіль
ському населенню піднести сільсько-господарську культуру в ріль
ництві. Головою "Краєво го Т -ва Сільський Господар" був талановитий 
діяч і організатор д-р Евген Олесницький. Вже в 1911. р. "Сільський 
Господар" мав велику мережу кружків "Сільського Господаря" по 
селах. 

Велику ролю відгравала спортова організація "Сокіл". Ця органі
зація під проводом проф. Ів. Боберського сильно скріпилася й органі
заційно поширилась. Мала у всіх більших містах Галичини свої філії. 
І тому львівська централя мала назву "Сокола-Батька." Для селян 
"Сокіл-Батько" організував по селах т. зв. сокільські "Січи". Галицькі 
радикальні діячі мали свою організа.цію "Січовий Союз", який очо
лював -сільські "Січі", організовані д-ром Кирилом Трильовським пе
реважно на Покуттю і Гуцульщині. Згодом одні й другі перетворились 

у парамілітарні організації (у 1910-тих роках). Перший краєвий здвиг 
"Соколів" і сокільських "Січей" відбувся у Львові з на·годи посвя

чення прапору "Сокола-Батька" у вересні 1911. р. 
Дня 18-го червня 1914. р. "Сокіл-Батько" й "Український Січовий 

Союз" влаштували з нагоди Шевченківських ювілейних святкувань у 

Львові Краєвий Здвиг "Соколів" і "Січей", як сокільських, так і січово

союзових. На тому здвизі вперше виступила львівська "Повітова Січ" 

(під проводом Романа Дашкевича) прилюдно зі своєю узброєною 
дружиною, яка запродукувала на плоші "Сокола-Батька" свій вій

ськовий вишкіл. В часі того здвигу наспіла вістка про вбивство 
австрійського наслідника престолу Франца Фердинанда в Сараєві. З 
уваги на цю вістку під кінець здвигу кінцева його програма відпала. 

7. УКРАУНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ В ГАЛИЧИНІ 

Політичний розвиток у Сх. Галичині в шістдесятих і сімдесятих 

роках почав наоирати більш-менш організованих форм. Усякі доцього

часні спроби співпрацювати з москвофілами на народовецькій плят
формі не вдались. Уже в 1861. р. постала у Львові перша народо

вецька зорганізована група серед молодого народовецького покоління 
під назвою "Молода Русь." Найвидатнішими її діячами були Володи
мир Барвінський та Володимир Навроцький. Політичне обличчя тієї 

групи було українське та ви3одило свою ідеологію від постанов 

"Головної Руської Ради" з 1848. р. і з творів Шевченка. Вся ува,га 

народовців того часу ·була звернена на боротьбу з поляками як в га
лицькому соймі так і в віденському парляменті. Галицькі вибори до 

сойму творили тоді окрему важку політичну проблему. Іх переводила 

польська адміністрація і допускалась неймовірних виборчих шах
райств та терору, ·в різних часах кривавого. Колиж до віденськото 
парJІЯменту введено окремі, безпосередні вибори, то поЛьська адміні
страція, переводила їх подекуди при допомозі масового кривавого 
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терору. Дійшло до того, що в 1879. р. галицькі "русини" здобуля 

тільки три поёольські мандати до парляменту. 
В сімдесятих роках сталась одна подія, яка мала в наслідках 

величезне значення для розвитку політичного життя в Галичині. Цією 
подією був царський указ з 18-го травня 1876. р., яким заборонено не 
тільки друкувати щонебудь в українській мові, але й влаштовувати 

театральні вистави та концерти в українській мові. Українські видав
ництва, що займались дослідами українського минулого та друкували 
свої праці по російськи теж позакривано, а наукові організації такого 
само:го характеру порозв'язувано. Такий стан загнав український рух 

в Україні у підпілля. Численні українські дЇ'ячі виїхали за кордони 
царської імперії, перевqжно до Західньої Европи. Між ними був і 

молодий тоді професор Михайло Драгоманів. Він з еміrрації нав'язав 

живі зв'язки з галицькими українцями, а впершу чергу з молоддю і то 

з москвофільською, що гуртувалась в академічному товаристві "Ака
демичеський Кружок" та видавала студентський орган "Друг." 

Михайло Драгоманів побував і у Львові та понав'язував особисті 
контакти не тільки із світською молоддю, але навіть був у Духовній 

Семинарії, де нав'язав КОН1 акти і з семинаристами, які студіювали 

теологію на львівському унів,:рситеті. Своїми листами, які він пуб

лікував на сторінках "Друга" та перепискою з поодинокими студен
тами, довів до того, що "Друг" перейшов на українську мову. Най

видатнішим споміж співробітників "Друга" був тоді молодий сту

дент Іван Франко. 

Вплив Драгоманова на тодішню галицьку академічну молодь був 
великий і тривав довго. Ця молодь цікавилась усім, що діялось у 

Західній Европі, а в тому й політичними рухами та теорією соція
лізму. Іван Франко і Михайло Павлик разом з іншими студентами 

попали в 1877. р. у стан обвинувачення перед львівським судом 
за "ширення соціялізму" та за приналежність "до тайного соціялістич
ного товариства." Головна судова розправа проти обвинувачених від

булась у днях 14.-21. січня 1878. р. Між засудженими були: Іван 
Франко (6 тижнів тюрми), Іван Мандичевський, Щасний Сельський і 
Остап Терлецький (по одному місяцеві тюрми), Михайло Павлик (три 
місяці тюрми) і його сестр::~. Анна Павлик (один місяць). Це був у 
Галичині перший цього роду процес, зааранжований тодішними поль
ськими шляхетськими і маrнатськими правителями Галичини. 

Цей присуд молодих невинних людей мав свої поважні наслідки 
як у життю української національно свідомої молоді так і в життю 
галицького українського громадянства під політичним оглядом. 

Спро1би наладнати якісь можливі взаїмовідносини українців з 
поляками в Галичині не вдалися. Польсько-українські взаємини за
гострились як на соймовому терені у Львові так в усіх ділянках життя 

в Галичині. 

Народовецький табор у 70-тих роках почав діяти конструктивно 
в політиці і в свому власному українському середовищу, але не при
пиняв ні на хвилину бороть~би на терені сойму і парляменту. Під кі
нець 1879. р. ·Юліян Романчук почав видавати політичний популяр-
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ний тижневик ' 1Батьківщина". 3 початком 1880. р. почг.ло появлятись 

"Діло", як народовецький пресовий орган, двічі в тиждень. Головним 
редактором "Діла" був Володимир Барвінський. У "Ділі" писав і 
матеріяльно його підтримував старший народовецький діяч і меценат, 

довголітний посол о. Стефан Качала. Від 1883. до 1887. р. "Діло" 
появлялось тричі в тиждень, а далі як щоденник аж до 1939. р. 
"Діло" було першим українським щоденником не тільки для всієї 
украінської національної території в Европі, але й для всіх українців 

поза Европою. Воно відограло величезну позитивну ролю у форму
ванню політичної украінської думки й національного обличчя укра
їнського народу в Галичині. 

У тих часах починають себе проявляти активно й українські 
сч-удеН('И високих шкіл. Львівський університет ·був при своїм засно
ванню призначений для потреб українського народу. По·біч німецьких 

катедр почато поволі засновувати українські катедри на теологічному, 

філософічному і правничому факультетах. Коли ж австрійська ди
настія почала будувати свою політику на союзі з мадярами і поля
ками (1867.), тоді цісарським декретом з 27. квітня 1879. р. введено 
у п:ьвівському університеті польську урядову мову, не обмежуючи 
тим украінської мови ані в викладах ані при іспитах. Польські універ
ситетські чинники поводились в утраквістичному польсько-українсько
му університеті так, що нарушували права украінської мови. Цьому 
противились українські студенти. ~рім того вони вимагали поши

рення прав українськоі мови, збільшення числа українських катедр і 

накінець окремого чисто українського університету у Львові. Ця уні
верситетська ·Справа і боротьба українських студентів за права укра
інської мови та науки декілька разів висувалась в Австрії на перший 
плян українськоі національної політики. 

У 1885. р. народовці спромоглися остаточно на заснування сво€Ї 
політичної організаціі у Львові під назвою "Народна Рада." Дня 
24-го жовтня 1885. р. проголошено відозву і статут нової Dрганізації. 
Ініціяторами й основниками "Народної Ради" rбули львівські діячі 
Юліян Романчук, д-р Омелян Огоновський, д-р Олександер Огонов
ський, Василь Нагірний, о. Олександер Стефанович, Іван Белей, д-р 

Кость Левицький, а крім того діячі з краю о. Стефан Качала, Іван 
Борисикевич, о. йосиф Заячківський, о. Микола Січинський, Петро 
Лінинський, Олександер Барвінський і д-р Мелетій Бучинський. 

У відозві "Народної Ради" читаємо: "Ми, Русини галицькі, перво

битні жителі сеї землі, єсьмо частиною великого '20-міліонов0~го на
роду руського, самостійного посеред громади слов'янських народів, 
окремого як від народу польського так і від російського." 

Далі в відозві висунене гасло "автономії країв і автономії наро
дів." Крім того ствердЖено: "Русини галицькі не можуть зрікатися 
ідеалу патріотів Головної Руської Ради з 1848. р., так що ми мусимо 
наставати на поділ Галичини на дві части.: руську і польську, щоби 
осягнути наші права" 

"Народна Рада" відігравала тепер у життю народовців велику по-
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літичну ролю, ·бо стала керівним іх центром. Але політичні подіі ін
шого порядку назрівали й дозрівали тоді в українському таборі rа
.пичини незалежно від "Народної Ради". 

Молоді українські діяч~. на яких мав поважний вплив Михайло 
Драгоманів, заснува.пи 8-го жовтня 1890. р. радикальну партію. Ії 
основниками були Іван Франко, Михайло Павлик, д-р Северин Дани
лович, Евген Левицький, д-р Роман Яросевич та інші. Програму нової 
партії проголосили в свому органі "Народ". Ця програма складалась 
із двох частин: максимальної та мінімальної. В першій частині між 
іншим стояло: "В суспільно-економічних справах зма1гаємо до пере
міни способу продукціі згідно зі здобутками наукового ·соціялізму, 

то є, хочемо колективного устрою праці і колективної власности 

средств продукції." Далі слідували постуляти повної волі особи, слова, 
сходин і товариств, печаті і сумління, забезпечення кожній одиниці, 
без різниці пола, якнайповнішого впливу на рішення всіх питань 
політичного життя. 

В другій частині програми, себто в мінімальній, говорилось про 
те, що партія буде працювати над піднесенням почуття національної 
свідомости і солідарности в масах українського народу. 

Згодом радикальна партія, що звала себе тоді "русько-україн
ською радикального партією", усунула з партійної програми поділ її 
на максимальну та мінімальну. Уі пресовим органом став "Громад

ський Голос," (1895.), що з деякими перервами появлявся до 19.39. р. 

Не мале значення мали для радикальної партії видавані Ів. Франком 
альманахи "Дзвін" і "Молот" перед її заснуванням та журнал "Життя 

і Слово" (1894.-1896.) по її заснуванню. 

У жовтні 1890. р., себто в році заснування радикальної партії, 
народовці були вманевровані в дуже складну політичну ситуацію на 

терені галицького сойму. Тоді були напружені міжнародні відносини, 
зокрема між Австрією та Росією була прикра політична атмосфера. 
Австрійський уряд натиснув на своїх польських союзників у Галичині, 
щоби вони злагіднили свою політику супроти українців та тим осла
били москвофільські тенденції. Намісником Галичини був тоді rраф 
Казимир Бадені. Він то почав кроки в тому напрямі, щоб довести до 
якогось злагіднення польсько-українських взаємин. При розмовах з 
представниками народовців не робив жадної таємниці з того, що 
робить це на виразне бажання династії та центрального австрійсько1го 
уряду. Народовці були супроти Австрії лояльні і надіялись на деякі 
концесії з польського боку в ділянках шкільництва всіх типів, госпо
дарській, національно-культурній та політичній. Ця спроба відома під 

назвою "нової ери" в польсько-українських взаєминах. 

У соймі очолював тоді народовецьких послів Юліян Романчук. По 
році Ю. Романчук відступив від "новоерівської" політики, бо вона 
нічого не давала, навіть надії на покращання положення українсько·го 
населення під галицьким польським правлінням. 

"Новоерівська" спроба злагіднити польсько-українські відносини 
в Галичині була за Австрії другою з черги і останньою. По ній поль
сько-українська боротьба з року на рік ставала завзятішою. Все, 
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що українці досягнули за Австрії, коштувало не тільки багато зусиль j 

невпинної політичної боротьби з польською адміністрацією та пОJІі

тикою, але й не мало крови, що пролилась у "баденівських" виборах 
(1895. і 1897. р.), на університеті та при інших нагодах. 

Серед галицьких українців доконувалось політичне зрізничкування 

як в народовецькому так і в молодому радикальному таборах. У 

жовтні 1896. р. Олександер Барвінський заснував із своїми одно
думцями ''.Католицький русько-народний Союз", що поставив собі 

за ціль працювати на католицьких основах над реліrійно-моральними, 
ПОЛіТИЧНИМИ Й rГОСПОдарСЬКИМИ та культурними справами украЇНСЬКОГО 

народу. Згодом ця партія була знана під назвою української христіян

сько-суспільної партії. Органом партії був часопис "Руслан", що по

являвся пізніше як щоденник. 

Цього 1896. р. деякі члени радикальної партії, що стояли на по
зиціях марксизму, покинули радикальну партію і заснували під про
водом Миколи Ганкевича 17-го вересня українську соціял-демократич
ну партію, що мала заступати українських робітників та обороняти їх 

перед визиском. До неї належали д-р Роман Яросевич, д-р Юліян 
Бачинський (автор самостійницької публікації "Україна ірредента" 
1895. р.), Микола Ганкевич, д-р Володимир Старосольський, д-р Лев 
Ганкевич, Яцко Остапчук, Володимир Темницький, згодом Іван Квас
ниця, Порфір Буняк та інші. 

Лід кінець 1899. р. засновано у Львові дня 26-1го грудня "Україн
ську-Національно-Демократичну Партію," що об'єднувала українських 
інтеліrентів, священиків, селян і робітників та міщан. Цій партії 
довелось відограти передову ролю в українській національній праці 

в Галичині, а з'окрема в політиці. Українську Національно-Демокра
тичну Партію заснували спільними з'усиллями деякі бувші члени Ра

дикальної Партії як д-р Евген Левицький, д-р Володимир Охримович, 
Вячеслав Будзиновський і найважніший споміж них д-р Іван Франко, 
провідники львівської "НародРоЇ Ради" як Юліян Романчук, д-р Кость 
Левицький, о. Олександер Стефанович, Василь Нагірний, д-р Ярослав 

Кулачковський, а крім того такі діячі як Михайло Грушевський, д-р 
Евген Олесницький, д-р Евген Озаркевич, д-р Дамян Савчак, Іван 
Белей, о. Тит Войнаровський, д-р Теофіль Окуневський, о. Іван Во
лянський, Олександер Борковський, д-р Андронік Могильницький, д-р 

Щасний Сельський, о. йосиф Фолис, о. Степан Онишкевич, йосиф 
Гурик, та інші. 

На цьому першому установчому з'їзді Української Національно

Демократичної Партії прийнято програму, в якій на вступі стояло: 

"Ми галицькі русини, часть українсько-руського народу, що мав Ко
лись свою державну самостійність, відтак боровся віками за свої дер

жавно-політичні права, а нікОJІи не зрікся і не зрікаєся прав народу 

самостійного, заявляємо, що остаточною метою наших народних 
змагань є дійти до того, щоби цілий українсько-руський нарід здо
був собі культурну, економічну і політичну самостійність та з'єднався 
з часом в одноцільний національний організм, в якім загал народу 
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орудувавби на свою за·гальну користь усіми своїми справами: куль
турними, економічними і політичними." 

"Змагаючи до тої наконечної мети, а зважаючи на нашу прина
JІежність до австрійської держави, ставимо собі для нашої народної 
роботи отсю програму: в межах Австрії в справах політичних зма
гаємо до того, щоби в австрійській державі територія заселена руси

нами становила одну окрему провінцію з якнайширшою автономією 
в законодавстві й адміністрації; тим самим змагаємо до знесення 

дотеперішних краєвих статутів для Галичини і Буковини, до поділу 
Галичини на дві части: руську і польську і так само до поділу Буко
вини на часть руську і волоську, та до утворення з руських частей 

Галичини і Буковини одної національної провінції з окремою адміні

страцією й окремим національним соймом." 

Авторами програми були д-р Евген Левицький (політична ча
стина) і д-р Іван Франко (економічна частина). 

ГоJІовою нової партії вибрано Юліяна Романчука, а членами іі 
екзекутиви (т. зв. "Тіснішого Народного Комітету") д-ра Костя Ле
вицького, д-ра Володимира Охримовича, д-ра Івана Франка, д-ра 

Евгена Озаркевича, д-ра Евгена Левицького, д-ра Дамяна Савчака, 
Михайла Грушевського, Олександра Борковського, Івана Белея, о. 

Олександра Стефановича й о. Олександра Темницького. 

За кілька літ розбудовано нову партію в терені. По повітах осно
вувано "Повітові Народні Комітети" Української Національно-демокра

тичної Партії. Розвиток політичних подій пішов ·бистрим темпом. Під 
напором усіх зорганізованих українських сил москвофільство почало 
слабнути. Політично поборювали його спільними з'усиллями і укра

їнські радикали і соціялдемократи, українські христіянські суспіJІь
ники і тепер на широкому фронті українські національні демократи. 

У 1901. р. зайшли на львівському університеті події, які даJІи 
почин цілому ланцюгові дальших фактів, що мали місце на тому уні
верситеті, а в яких українська університетська молодь, провокована 
польською університетською адміністрацією та ректоратом була зму
шена реаrувати та боронити українських прав до цього університету. 

Цього 1901. р. декан філософічного факультету д-р Твардовскі не 
дозволив проф. Михайлові Грушевському промовляти на факультет
ському засіданню по українськи, а ректор університету д-р Ридиrер 

виголосив інавrураційну промову в польському шовіністичному дусі. 
Знов же декан теологічного факультету заборонив українським сту
дентам теології виповнювати їхні індекси по українськи. Накінець 
професор тогож університету Цвіклінскі виголосив у парляменті шо

віністичну промову в обороні польських виборчих метод шахрайства 

і терору в відношенню до українців. 

Тут перебралася міра терпеливости українських студентів. Дня 19. 
JІистопада 1901. р. українські студенти відбуJІи в університеті в поJІудне 
віче, на якому висунуJІи домагання заснування окремого українського 
університету ·у Львові, а доки це станеться основного проведення 

утраквіза•ції теперішного університету. Студентське віче висловило 
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недовір'я й обурення університетському сенатові, погорду професорам 

Твадовському і Фіялкові, і гострий осуд проф. Цвіклінському за його 

парляментарний виступ проти прав українського народу. Ректора і 
професорів поляків студенти на це віче не впустили. Воно відбулось 
в полудне, хоч дозвіл на нього ректорат дав на ·год. 7. вечером. Тому 
сенат вважав це віче нелеrальним. По вічу українські студенти прой
шли демонстраційним походом головними вулицями Львова. 

Після тих подій ·сенат припинив виклади на всіх факультетах на 

неозначений час. Вся польська шовіністична преса осуджувала ці 
подіі при допомозі зневажливих випадків не тільки проти українських 

студентів, але й проти українського народу. Польська студентська 

молодь видала протиукраїнську відозву, в якій заповіла боротьбу за 
польський характер львівського університету, хоч він як правно так 

і фактично 1був утраквістичним. На ньому ж були катедри з україн
ською викладовою мовою. 

Сенат перевів слідство та на його основі виключив з університету 
на завсігди двох студентів (Евгена Косевича і Волод. Темницького ), 
а трьох на кілька семестрів. Дня 30-го листопада 1901. р. тойже сенат 
проголосив відозву до студентів, в якій осудив українських студентів 
та назвав їх поступки некультурними й "дикими," а крім того візвав 

польську молодь берегти повагу університету. 

У відповідь на те українські студенти в дні З-го ;грудня 1901. р. 
почали виписуватись із львівського університету та переноситись на 

інші австрійські університети •Поза .Галичиною, а то до пражського, 

віденського, rрацського університетів. Всі українські студенти випи
сались тоді з львівського університету. Це виписування відоме під 
назвою "сецесії." З приводу ·сецесії українська університетська справа 

набрала великого розголосу. Нею були переповнені віденський парля
мент і галицький сойм. Ба~гато клопотів мали з нею віденський цен
тральний уряд, львівське намісництво та ректорат і сенат львівськоrо 
університету. 

Ціле галицьке українське ·громадянство підтримало сецесію мо
рально і матеріяльно. Сецесія закінчилась у липні 1902. р. 

У цьому 1902. р. підготовано і переведено в українській частині 

Галичини селянські рільничі страйки проти польських поміщицьких 

земельних власників. Сталося це в часі жнив. Польські дідичі в часі 
жнив сильно використовували селян за працю при жнивах. Найсиль

ніший страйковий рух тривав на врожайному Поділлю. Наші селя
ни виграли справу, а страйковий рух підтримували українські на

ціональні демократи і радикали, а також укр. соціялдемократи, оскіль

ки мали контакти з селом. 

Політична борот1>1ба з польським правлінням у Галичині розро
сталася й поглиблювалася. Вона обіймала тепер ·буквально всі справи 
господарського, культурного, шкільного, середньошкільного й універ
ситетського типу; а далі справи кредитові, рільничі, парцеляційні, сло

вом обіймала засяг від боротьби за українські написи на залізничих 
білєтах до боротьби за університет та збільшення селянської земель-
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ної власности дорогою парцеляції збанкрутованих польських дідичів. 

На талицькій соймовій арені розгравались теж бої, які в жовтні 1903. 
р. довели до того, що українські соймові посли зложили свої ман

дати і покинули сойм. Відповідну деклярацію в цій справі зложив 

тодішний г9лова соймово:го українського клюбу д-р Евген Олесниць
кий. Безпосередньою причиною цієї сецесії була відмова польськоі 
соймової ~більшости ·призначити в бюджеті відповідні фонди на 
заснування української державної rімназії в Станиславові. 

Тодішний намісник Галичини rраф Андрій Потоцький намагався 

тоді припинити навіть сезонову еміrрацію українського населення на 
роботу до Німеччини. Цьому його засобові протиставились різко всі 
українці, а в тому і львівський митрополичний ординаріят. Споміж 
українців займалися тоді цією еміrрацією основно Микола Заячків
ський й о. Володимир Ганицький. Першим головою "Т-ва опіки над 

українськими еміrрантами" був саме Микола Заячківський, директор 
"Народної Торговлі." 

Галицький сойм мав перестарілу куріяльну виборчу ординацію. 
Боротьба за її зміну тривала літами і не мала ніякого успіху. Нато
мість більше виглядів мала ~боротьба за виборчу реформу до австрій
ського парляменту, яка остаточно увінчалась успіхом і була прий

нята парляментом в грудні 1906. р" а підписана цісарем 26-го січня 
1907. р. На основі цього закону про вибори до австрійського пар
ляменту всі повнолітні австрійські громадяни вибирали послів на ос
нові загального, рівного, без·посереднього і та,ємного голосування. 

В Галичині під упра·вою намісника ·rрафа Андрія Потоцького від
булися вибори до австрійського парляменту на основі нової виборчої 

ординації під знаком надужить польської адміністрації і терору, що 
спричинив смерть чотирьох українських селян і 20 ранених. Це був 
1907. виборчий рік. Українці здобули 27. посольських мандатів, а один 
втратили через польські виборчі шахрайства. Буковинські українці 

мали пять мандатів. Таким чином у парляменті було 32 українські 
посли. 

Цього року дійшло на львівському університеті 2'3. січня знов 
до поважних подій, знов з приводу нехтування прав українськоі мови 
університетською адміністрацією. Демонстрація українських студентів у 
мурах університету закінчилась тим, що ректорат візвав поліцію і 
вона арештувала в університеті сто українських студентів. Арештовані 

провели зорганізовано голодівку. Наслідком того всіх їх випущено на 
волю дня ·24-го лютого 1907. р. Процес проти них закінчився вправді 

засудом кількох студентів (по 2-3 місяці арешту), але за те розкрив 
перед світом усякі крутійські та негідні засоби польської університет
ської адміністрації і взагалі польської політики в rаличині. Справа ук
раїнського університету опинилась і тим разом на широкій політичній 
як парляментарній так і соймовій арені. 

На початку 1908. р. відбулись у лютому ви1бори до галицького 
сойму. Тодішний галицький намісник ·rраф Андрій Потоцький провів 

ці вибори криваво. Жандарми закололи селянина Марка Ка·ганця в 
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часі передвиборчої акції у селі Коропець, бучацького повіту. Потоць

кий заключив виборчий пакт з •галицькими москвофілами, які в часі 
виборів здобули 8 мандатів з д-ром Володимиром Дудикевичом на 
чолі, а українці вийшли з ви.борів із 12-ти мандатами. 

Дня 12. квітня 1908. р. з·голосився до намісника rp. А. Потоцького 
на авдієнцію студент університету Мирослав Січинський. Коли прийшла 
черга на нього, він увійшов до кабінету намісника і його застрілив 
за його ·політику, вимірену проти українського народу та за криваві 

вибори. Після цього вбивства політична атмосфера в Галичині стала 

в найвищій мірі напруженою. Вона ·вже й ніколи між українцями 
та поляками не відпружилась. 

Українська Парляментарна Репрезентація в Відні перейшла до 
опозиції. Першим голосним опозиційним потягненням ·було голосу· 
вання проти законопроекту на збільшення континrенту рекрутів до ав

стрійської армії. 

У 1909. р. відбувся в м1сяці лютому перший всеукраїнський про

світно-економічний конrрес у Львові, влаштований "Просвітою". Праці 
того конrресу мали великий вплив на дальший економічний розвиток 

галицьких українців. 

В 1910. р. тодішний сеньйор українських політичних діячів Юліян 
Романчук став віцепрезидентом австрійського парляменту. Це було 
в лютому, а вже в ~березні в Відні стала актуальною в парляменті ук
раїнська університетська справа. Сенат львівського університету ви
сунув до уряду домагання повної польонізації університету. Проти 
цього задемонстрували українські студенти протестаційним вічем на 

університеті (14. ·березня), а крім того відбулось велике протеста
ційне віче (24. квітня) українців міста Львова. У міжчасі львівський 
університет був обставлений польською студентською боївкою, яка 

не впускала українців на виклади. Аж інтервенція австрійського міні
стра освіти з труднощами спричинила усунення боївки. У парляменті 
така поведінка польських студентів давала сильні атути українським 

послам. Дня 28-то 'Червня 1910. р. промовив за українським універси
тетом і митрополит Андрій Шептицький в палаті панів і підкреслив, 
що не може •бути мови про польонізацію існуючого львівськ0tго універ
ситету, доки нема закону про заснування українського університету, 

який є необхідний і який українцям в Австрії належиться. 

Липень 1910. р. приніс страшну подію на львівському університеті. 
1-го липня українські студенти відбули віче в одній з університетських 

заль, на якому рішили повести боротьбу за український університет 
якнайгострішими засобами. Це віче напала польська студентська бо
ївка. Вив'язалась бійка. Від кулі польських боївкарів згинув український 
студент Адам Коцко, а другий укр. студент Леонтович .був ранений. 

Польська поліція не арештувала ні одного польського студента, а зате 
аж 127 українських ·студентів. Ця вся історія поведінки польської ад· 
міністрації та поліції викликала величезне обурення серед українців. 
І не тільки серед них. Цілий культурний світ став по стороні українців 

крім, очевидно, поляків і російських фанатичних шовіністів та імпе
ріялістів. 
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Українська університетська справа опанувала віденську парлямен
тарну арену. Українські посли провели двократну обструкцію в парля

менті, щоби ·примусити уряд до заснування українського університету. 
При цій нагоді подаємо коротенько характеристику української мо

лоді. Вона приходила на львівський університет з українських серед

них державних і приватних шкіл із правом прилюдности. Частина її 
кінчила польські середні школи там, де не було українських. Здавен 
давна при середних школах Сх. Галичини існували студентські тайні 
гуртки, що про них не знала шкільна влада. В першому десятиріччю 
20-го століття велику ролю в формуванню патріотичних настроїв ук
раїнської середньошкільної молоді відіграли таємні організації "Мо

лода Україна". 

Українці мали перед першою світовою війною державні rімназіі 
з українською мовою навчання і з українським учительським збором у 
Львові (академічна rімназія та її повноклясова філія), Перемишлі, 
Коломиї, Тернополі і Станиславові. Приватні українські середні школи 

з правом прилюдности ~були: СС Василіянок у Львові (для дівчат), 
мужеські rімназії в Рогатині, Яворові та по інших містах. Всіх їх було 
8 під опікою й доглядом Краєвого Шкільного Союзу (Українське 
Т-во Педаrоrічне). Крім того ,було дві учительські приватні семинарії 

та дівочий ліцей у Перемишлі. В українській частині Галичини було 

2510 українських державних народних шкіл у тому самому часі, але 
були й приватні українські школи для українських дітей по містах. 

Крім того були в українській Галичині тоді ще дві середні школи 

державного типу з польськими й українськими паралельними кляса
ми, а то rімназії в Стрию та Бережанах (т. зв. утраквістичні). 

З наведених даних видно, що українська університетська молодь 

мала вже добрий і вистарчальний громадсько-національний вишкіл у 
часі середньошкільних студій. На університеті вчилась і не за·бувала 
на свої громадсько-національні обовязки. Українські студенти універ

ситету були зорганізовані в своїй "Академічній Громаді." Студенти 
львівської політехніки мали свою студентську організацію "Т-во Осно

ва." Репрезентативною загально-студентською організацією був "Ук
раїнський Студентський Союз." 

В університетській справі були різні проєкти. Один з них перед
бачував цісарське т. зв. відручне письмо, на основі якого український 
університет мавби бути заснований в точно означеному реченці. Але 

до цього не дійшло. На місце університетської справи вскочила в ор

біту сконцентрованої уваги української політики справа нової виборчої 

реформи до галицького сойму та його структуральної перебудови. До 
цієї справи були втягнені всі сили Української Парляментарної Ре

презентації, Українського соймового клюбу, всіх політичних ·гали.цько
українських партій і віденського австрійського уряду та галицько.го 
намісника. По довгих перипетіях дня 2'6-го січня 1914. р. в часі поль

сько-українських переговорів у цій справі обі сторони погодились на 
проєкт, запропонований Митрополитом Андрієм ·Шептицьким. По ус
тійненню всіх подробиць остаточно на засіданню галицького сойму 
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дня 14-го лютого 1914. р. прийнято нову виборчу ординацію разом зі 
зміною галицького краєвого статуту. До нового галицького сойму 
мало ввійти 62 українські посли на всіх 228. Це, очевидно, було аж 
надто мало, але в тодішних обставинах при збереженню давної, хоч і 

дещо зліобералізованої куріяльної системи важко було осягнути більше. 
Вибори мали бути на основі прийнятої реформи загальні, рівні, тайні 
та безпосередні в сільській та загальноміській куріях. Одначе ця ви
борча реформа вже не мо:гла ввійти в життя, бо перешкодили цьому 

нові події, які спричинили першу велику т. зв. світову війну. 

8. НОВА ДОБА И НОВІ ПОДП 

Австро-Угорщина по атентаті на австрійського наслідника престо

лу архикнязя ·Франца Фердинанда в дні 2'8-го червня 1914. р. в Сараєві 
виповіла Сербії війну. За Сербією стояла царська російська імперія. 

За нею вступили в війну Анrлія і Франція проти центральних держав. 
Під кінець війни прибула їм з допомогою Америка (ЗДА). По стороні 
Німеччини та Австрії виступили ще Болгарія та Туреччина. 

Вже з ... го серпня 1914. р. появився у Львові Маніфест Головної 

Української Ради до українського народу. Головну Українську . Раду 
створили всі тодішні українські політичні партії Галичини. Головою її 
був голова української національно-демократичної партії і голова Ук

раїнської Парляментарної Репрезентації д-р Кость Левицький, а за
ступниками голови: Михайло Павлик, радикал і Микола Ганкевич, укр. 

соціялдемократ. В маніфе~ті між іншим було сказано: 

"Український Народе! Тільки той нарід має права, що вміє їх 
здобути. Тільки той нарід має історію, що вміє її творити рішучими 
ділами. Головна Українська Рада кличе Тебе до діла, яким Ти здобу
деш нові права, утвориш новий період в своїй історії, займеш належне 
місце в ряді народів Европи." 

"Нехайже цей поклик знайде відгомін в кожнім українськім 

серцю. Нехай розбудить у нашім народі давне козацьке завзяття. Не
хай вся наша суспільність буде не тільки видцем, але й якнайдіяльні
шим учасником грядучих подій. Нехай віддасть всі свої матеріяльні 
й моральні сили на те, щоб історичний ворог України був розбитий. До 

бою - за здійснення ідеалу, який в теперішну хвилю з'єднує ціле 
українське громадянство. Нехай на руїнах царської імперії зійде 
сонце вільної України." 

Ця відозва зробила величезне враження на українське громадян

ство, але перш за все на українську молодь. Вже дня б-го серпня 1914. 
зформовано у Львові Українську Боєву Управу, яка мала за завдання 

організувати й оформлювати українських добровольців, що зголошу
вались з усіх кінців ГаличиРи до українського леrіону, який прийняв 

назву "Українські Січові Стрільці". В Баєвій Управі на·чальником 
боєвої секції бу1:1 сотник Теодор Рожанковський, а начальником орга

нізаційної секції д-р Кирило Трильовський. *) 

*) До Украінської Боєвоі Управи належали: Іван Боберський, Волод. Старосоль
ський, Лонrин Цегельський, Волод. Темницький, Кирило Трильооський, Теофіль 
Кормош, Дмитро Катамай і Степан Томашівський. 
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Емігранти з наддніпрянської Украіни, що перебуваJІи в Австро
Угорщині, покJІикаJІи дня 4-го серпня 1914. р. до життя свою орга

нізацію під назвою "Союз ВизвоJІення України," що поставив собі за 

завдання працю для визволення українсько.го народу з московського 
царського поневоJІення та віднову української держави. До основників 

цього товариства належали ВоJІодимир Дорошенко, Дмитро Донцов, 

М. МеJІеневський, А. Скоропис-йоJІтуховський, Микола ЗаJІізняк і 
Андрій Жук. 

Не довго могли розвивати свою працю новоутворені організаціі 
як "Головна Українська Рада," "Союз Визволення України" і що най
важніше то "Українська Боєва Управа" з започаткованою формацією 
"Українських ,Січових Стрільців." Всі вони мусіJІИ евакуватись зі 

Львова, бо російська армія наступала на Галичину, а дня 3-го вересня 
1914. р. вступили до Львова вже перші стежі тієї армії. Львів був у 

московських руках до червня 1915. р. 

Московським rубернатором окупованої ГаJІичини став rраф А

лександер Бобринський. Окупаційна адміністрація арештувала Митро
полита Галицької Греко-КатоJІицької Церкви Андрія Шептицького і 
вивезJІа його в ГJІИ·бину Московії. Перевела численні арешти між ук

раїнцями та вивезла чисJІенних закладників, а в тому й українських зі 

Львова. Все шкільництво перестало діяти, всі українські установи 

теж були змушені припинити свою діяльність. Спроба інтервенції 
JІьвівських українців, щоби урухомити українські економічні установи 
та банки, не вдалась. iU.ю невдачу спричиниJІи гаJІицькі москвофіJІи, 

що в уряді rубернатора позаймали різні відповідальні становища. 
Окупаційна влада споміж поJІяків протеrувала т. зв. вшехпоJІяків 

(поJІьських народових демократів). 

Відступ австро-угорської армії в Східній, себто чисто українській 
частині Галичини, значився кривавим терором. ПоJІьська цивільна ад

міністрація арештувала численних українців під замітом москвофіль

ства, а правдивих москвофіJІін щадила. Відступаюча армія в свою 

чергу на підставі доносів арештувала в суміш москвофілів та укра
їнців. ЧисJІенних з них судила і засуджуваJІа на смерть перед військо

вими судами, а тисячі інших відтранспортувала до славетних ав

стрійських концентраційних таборів, з яких найсумнішу СJІаву при
дбав собі Талєргоф. 

Всі найвидатніші громадські та політичні українські діячі разом 

із "Головною Українською Радою", "Боєвою Управою "Українських 
СЇ'чових Стрільців" та "Союзом Визволення України" виїхаJІи до 
Відня. Відень став осередком тодішного українського життя. Вже 

дня 5-го травня 1915. р. в Відні постала замkть "Головної Україн

ської Ради" загально українська установа, а саме "Загальна Україн

ська Рада". До неї входили всі .галицько-українські та буковинські 
українські партії та парляментарні представництва. Політична про

грама ЗагаJІьної Українсь!ЮЇ Ради була така: Вільна українська само
стійна Держава над Дніпром і створення з усіх українських націо
пальних територій в Австрії окремого краю з власним соймом, ад-
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м1юстрацією та судівництвом. Союз Визволення України разом із 
представниками "Загальної Української Ради" наладнав великий апа

рат для поширювання національної свідомости серед полонених укра

їнців царської російської армії. Той же "Союз Визволення України" 
поставив на високому рівні протицарську пропаrанду і річеву ін
формацію про необхідність визволення України спід московської 
тиранії та створення Української Незалежної Держави згідно з ба
жаннями та волею українського народу. 

"Українські Січові Стрільці", що нараховували коло 20 тисяч 

добровольців з усіх усюдів Галичини мусіли перед моско.вською за

грозою покинути Львів та податись до Стрия. Тут завдяки всяким 

польським інтриrам обмежено їх число до 2 тисяч, а решта мусіла вер
татися до своїх місцевостей походження і замешкання. В Стрию Укра
їнських Січових Стрільців заприсяжено. Ух перевезено на Закарпаття, 
де вони перейшли військовий вишкіл. Поволі сотню за сотнею "Укра

їнських Січових Стрільців" висилано на фронт. Перша сотня вийшла 
на фронт уже 10-го вересня 1914. р. 

"Українські Січові Стрільці" вкрились безсмертною славою у 
боях за карпатську гору Маківку. Ці бої тривали від 29-то квітня до 

2-го травня 1915. р. Вони були прославлені навіть у рапорті команди 
55. дивізії австрійської армії. Але й в штабах російської армії звернено 
в звітах та наказах особливу увагу на небезпечних противників, якими 
були для москалів "Українські Січові Стрільці." Від Маківки пішов 
їх наступ далі аж далеко зя. Збруч і за Дніпро. 

Для української національної політики в Австрії внутрішньо

австрійські відносини не були сприятливі. Парлямент не діяв. Поль
ські впливові чинники причинялись до утруднювання українських 

політичних акцій в центральному австрійському уряді та на цісар
ському дворі. Всякі урядові обіцянки про поділ Гали·чини не здійс
нились. Бо. ось 2'3-го жовтня 1916. р. Австрія та Німеччина проголо

сили польську державу на зайнятих Німеччиною та Австрією терито

ріях, вповні залежну від обох цих дерав. На чолі тієї держави 

поставлено польську реrенційну раду. Поляки з того не були вдово
лені, бо Познанщина і польська частина Галичини до нової держави 

не належали. Та австрійський уряд пішов полякам на руку і приобіцяв 
відокремити від Австрії цілу Галичину на те, щоб її прилучити до 
Польщі. Це очевидно викликало бурю протестів серед усього україн
ського населення. В першу чергу запротестувала проти цьо,го Ук

раїнська Парляментарна Репрезентація, дня 7 -го листопада 1916. р. 
Австро-німецький акт з 23..,го жовтня 1916. р. спричинив кризу в 
Галицькій Парляментарній Репрезентації. На місце довголітного її 
голови д-ра Костя Левицького прийшов д-р Евген Петрушевич, що до 

того часу був заступником голови. 

Дня 21-го листопада 1916. р. помер цісар Франц-йосиф І. його 
наслідник Карло І. запевнив українську посольську делєrацію, що 
справа утворення окремої української автономної провінції в Австрії 
буде полагоджена для українців позитивно по війні. 
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9. ВЕЛИКА РЕВОЛЮЦІЯ І П НАСЛІДКИ 

Вибух великої російської революції в лютому 1917. року спря
мував хід подій у зовсім нове русло. Ці події почали розвиватися з 

блискавичною скорістю. Упадок царського самодержавія й розвал цар
сько-московської імперії; заломання під ударами большевицької ре

волюції спроб збудувати на її руїнах якийсь державний твір, спер

тий на демократичних основах; проголошення ІV-тим універсалом 

Української Центральної Ради в дні 22-го січня 1918. року цілковитої 
незалежности Української Держави; заключення в дні 9-;го лютого 

1918. року Берестейського договору між Україною і Центральними 

державами. Оце коротко вичислені незвичайного значення події, які 

мусіли мати рішальний вплив на австрійських українців. 

10. ВІД ПАРЛЯМЕНТАРНИХ ДЕКЛЯРАЦІй ДО 
РЕRОЛЮЦІйНОІ АКЦП 

Під їх впливом затерлося важке враження, яке впало на них по 

проголошенню т. зв. віднови Польщі дня 23-го жовтня 1916. р. Так 

само приблідло те австрійське віроломство, що його зазнали укра

їнські парляментаристи, яким дня 7-ro вересня 1915. р. австрійський 

прем'єр міністрів Штірк заявив, що, мовляв, "недавно відбулася під 

проводом цісаря коронна рада, в якій крім нього брали участь Бу

ріян і Тіса, а на якій вирішено згідно з волею Німеччини, що по війні 
прийде до поділу Галичини. Українська Галичина з частиною здобутої 

Волині творитиме самостійну українську провінцію, зв'язану з австро

угорською монархією". 

Прем'єра Штірка по тім в·били, бо він був противником скликання 

парляменту. Старенький Франц-йосиф помер. Новий· цісар Карло І. 

пішов на скликання парляменту. Українським політикам залежало на 

тому, щоби поділ Галичини перевести ще перед закінченням війни. 

У зв'язку з революційними подіями на Україні тодішний новий толова 
Української Парляментарної Репрезентації д-р Евген Петрушевич склав 

дня 30-го травня 1917. р. в австрійсько.му парляменті заяву, в якій 

ствердив, що галицько-волинське королівство "належить до україн

ських земель і не може бути злучене з польськими землями, і тим 
то всяку спробу в цьому напрямі український народ вважа.є :за акт 
насилля над принципом самоозначення народів." 

Австрія в тому часі вже поважно недома·гала, а цісар Карло 

змагав до заключення сепаратного миру, але безуспішно. 

На засіданню австрійського парляменту 20-го лютого 1918. р. д-р 

Кость Левицький зложив від Української Парляментарної Репрезен
тації заяву про те, що українці вимагають поділу Галичини з О'І<ремим 

правно-державним устроєм для української частини і з окремим для 
польської частини Галичини. Колиж австрійський уряд на це не 
піде, то українці заявляються за прилученням української частини Га

личини до Українсь·кої Народної Республіки. 
У палаті панів зложив відповідну деклярацію про поділ Галичини 

на українську окрему автономну провінцію та на окрему польську, 
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митрополит Андрій Шептицький, який недавно через невтральні країни 
вернувся був з російського ув'язнення, до Львова. 

У місяці березні 1918. р. створено окрему організацію для обо
рони української справи в Австрії, що мала назву: Міжпартійна Рада. 

Українська молодь реаrувала на всі явища тодішного австр1и

ського скомплікованого політичного розвитку подій дуже бистро 
і недвозначно. Дня 3-го грудня 1917. р. на зборах українського сту

дентського Товариства "Січ" прийнято резолюцію: "Українська ака
демічна молодь домагається прилучення всіх українських територій 
Австро-Угорщини до Українськоі Народньої Республики". 

Знов же в жовтні 1917. р. була зорганізована в Відні Українська 
Військова Організація, що поставила собі за ціль відокремлення ук

раїнських земель від Австрії та прилучення її до новооснованої 
української держави. Серед деяких українських діячів була тоді про
паrована ідея виставлення українського леrіону по стороні держав 

Антанти, щоби активно і кров'ю задокументувати протиавстрійське і 
протинімецьке наставлення українців з Австрії. 

Дня 18-го вересня 1918. р. Антанта відкинула вже офіціяльну ав
стрійську пропозицію про заключення сепаратного мира. За те дня 

25-го вересня 1918. р. підписа.ча з Антантою договір про капітуляцію 
Болгарія. Знов же дня 16-го жовтня 1918. р. проголошено маніфест 
австрійського цісаря Карла І., в якому заповідалось перетворення 
Австрії в Союз Національних Держав. Цей маніфест був уже дуже 

спізнений і не найшов ніде поважного відгуку. 

Навіть українські політичні діячі рішились ще перед появою 

цісарського маніфесту вступити на шлях політики активного само

означення. На день 18-го жовтня 1918. р. зібралася у Львові Українська 
Конституанта. Входили до неї всі галицькі й буковинські українсь1<і 

посли до парляменту і до краєвих соймів та представники всіх полі
тичних українських партій, а крім того всі українські епископи з ·Га

лицьким митрополитом на чолі. Ця ·конституанта назвала себе Ук
раїнською Національною Радою. 

Українська Національна Рада уконститувалась і приступила до 
ділової праці під проводом д-ра Евгена Петрушевича. 

Вже дня 19-го жовтня 1918. р. Українська Національна Рада про

голосила свої постанови гакого змісту: "Стоячи на становищі само
озна'Чення народів, Українська Національна Рада постановляє: Ці.ла 
українська етнографічна область в Австро-Угорщині, зокремаж Східня 

Галичина з граничною лінією Сяну і з влученням Лемківщини, пів
нічно-західна Буковина з містами Чернівці, Сторожинець і Серет та 
українська полоса північно-східної Угорщини, творять одноці.лу укра

їнську територію. Ця українська національна територія уконституову
ється отсим як українська держава. Постановляється вжити пригото

ваних засобів, щоби це рішення перевести в життя. Взивається всі 
національні меншини, на цій українській области, при чому жидів 

признається за окрему національність, щоби вони уконституува.лися 
і негайно вислали своїх представників до Української Національної 
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Ради в скількости, що відповідає сил~ 1х населення. Українська На
ціональна Рада ви•отовить конституцію для створеної тим способом 
держави на основах загаJ1ьного, рівного, тайного й безпосередного 

права голосування з пропорціональним заступництвом, з правом на

ціонально-культурної автономії та з правом заступства при уряді 
для національних меншин. Українська Національна Рада жадає, щоби 
зорганізована оце в державу українська територія мала безумовно 
своїх заступників на мировій конференції. Теперішньому мш1строві 
закордонних справ Австро-Угорщини відмовляється права пере·гово

рювати в імени цієї української території". 

Поляки зорганізували в Кракові дня 28-го жовтня "Польську Лік
відаційну Комісію", яка на 1-го листопада мала прислати до Львова 
своїх представників для перебрання влади над цілою Галичиною. Ця 

обставина приспішила акцію українців. 
Дня 31-го жовтня 1918. р. делеrація Української Національної Ради 

явилася у тодішного намісника Галичини Гуйна з вимотою, щоб він 
передав владу Українській Національній Раді. Він відмовився, бо не 

мав ніяких деректив з Відня. В справу вмішався Український Цен
тральний Військовий Комітет, який рішився на негайний виступ ук
раїнсь·ких збройних сил, що були у Львові по різних австрійських ча
стинах, але вже до акції підготовані. Національна Рада дала наказ 
до виступу. В ночі з 31-го жовтня і на 1-го листопада 1918. р. україн

ські військові частини опанували Львів. Щойно потім намісник Гуйн 
передав владу над краєм у руки Української Національної Ради, а 

перебрав її український високий адміністративний достойник у наміс
ництві Володимир Децикевич. 
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Д-р Мирон Дольницький, 

Четар У.Г.А. 

Війсьнова nіАrотова ПистоnаАовоrо 

Зриву та її ЗАійснення 

Нині, в перспективі сорока років, 

не може вже хіба ніхто заперечити, 
що Листопадовий Зрив-це в першу 

чергу вислід революційного виступу 

військових частин, що його зорганізу

вав і перевів в чин Український Гене
ральний Військовий Комісаріят у 
Львові в ночі з 31-го жовтня на 1-го 

листопада 1918. р. Лише завдяки йому 
можна ·було зреалізувати рішення Ук
раїнської Конституанти від 19. жовт
ня 1918. р. і перебрати владу в укра

їнські руки в новоствореній Західній 
Українській Народній Республіці. 

Тільки цей рішучий революційний 
крок Військового .комісаріяту, а не 
"політична гра" нашого тодішнього 
політичного проводу, дав реальну ос

нову під цю незабутню подію у визвольних змаганнях українського 
народу. Листопадовий Зрив мав однаково далекосягле всеукраїнське 
значення, бо коли б не було 1. листопада 1918. р., то не було б й 22. 
січня 1919. р. 

Про політичну підготову листопадового перевороту мали читачі 
нагоду прочитати в попередньому розділі. Ми, в нашому розділі, 
розглянемо лише його військову сторінку. 

Вже з кінцем 1916. р. тобто після проголошення цkарського 
письма з 5. листопада в справі Галичини, деякі старшини УСС-ів, 
разом зі старшинами-українцями австрійських частин та універси
тетськими студентами, почали на власну руку підготовчу акцію для 

організування тайної військової сили, що її завданням було ·б, у свій 
час, відірвати українські землі від Австрії і прилучити їх до Над
дніпрянщини. Так постала у Відні при кінці травня 1917. р. перша Ук
раїнська Військова Організація, яка, одначе, не вийшла поза межі 
дискусії, - і незабаром розв'язалася. 

Другою спробою створення української тайної військової органі
зації, але в межах Австрії, був плян, що зродився в Легіоні У.С.С. 
в зимі 1917. - 1918. рр. А.ТІе й цей плян не був зреалізований, 
бо коли його подано до відома Української Парляиентарної Репре
зентації, то вона заборонила його здійснювати. Зараз після цьо.го, бо 
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з кінцем лютого J.918. р. Українські Січові Стрільці в1д1ишли на Над
дніпрянщину і в на.слідок цього цей плян, на деякий час; пішов в за

буття. 

З кінцем липня 1918. р. минув реченець, до якого австрійський 
уряд був зобов'язаний, згідно з рішенням тайного додатку до бере
стейського мирового договору, створити з Галичини й Буковини ок
рему автономну українську провінцію. Цього рішення він не лише 

що не додержав, але, навпаки, задумував передати всю Східню Гали

чину полякам. Тоді щойно і наш політичний провід почав думати 
про конечність створення тайної військової організації. Уі завданням 
мало б бути відперти польські зазіхання на Східню Галичину та, у 
sідповідний час, допомогти перебрати владу в Галичині в українські 
руки. Для створення такої організаціі постала у Львові в серпні 1918. 
р. окрема політична комісія у складі: Д-ра Ст. Барана, д-ра Вол. Ба
чинського, Ів. Кивелюка, д-ра Вас. Панейка і д-ра Льонг. Цегельсько
го 1). Саме ця комісія доручила д-рові Костеві Танячкевичеві присту
nити до створення військової організації. І так з кінцем вересня 1918. 
р. постає т. зв. Український Генеральний Військовий Комісаріят 2) у 

складі: пор. Ів. Рудницького, чет. Каравана, чет. Люб. Огоновського, 
хор. Ватрана, хор. Бараника і студента університету В. Полянськ01го. 
Відтак, вже аж в жовтні, доповнено його ще д-ром Вол. Старосоль

сь~<им, сот. д-ром Ник. Гірняком і підхор. Дмит. Палієвим від УСС та 
пор. Мартинцем, сот. Черським і пор. Гарасимовичам. На предсідника 
Комісаріяту передбачено сотн. УСС Дмитра Вітовського, який тоді 
перебував в Чернівцях при штабі команданта Леrіону УСС, архикнязя 
Вільгельма (Василя Вишиваного). До часу його приїзду до Львова, 
тобто до дня 29. жовтня, Комісаріят очолював пор. П. Бубела. 

Нов.остворений .Комісаріят приступив негайно до праці. Вона зво

диJіася до таких головних завдань: 1 . .Кожний член Комісаріяту мав, 
в приділених йому військових частинах, стаціонованих у Львові, ді· 
брати собі довірених помічників і при їх допомозі вести відповідну 
пропаrанду серед вояцтва для підготовки евентуального збройного 

виступу і ;боротьби з поляками; 2. переве.сти докладний облік укра
їнців і поляків цих військових частин, далі облік крісів, муніціі та 

харчів; З. перевести докладну розвідку про настрої поляків, зо~<рема 

про настрої австрійського військового командування у відношенні до 
українців та 4. створити по більших осередках Окружні Команди, 

Щоб приготовити захоплення влади на провінції та мати змогу вести 

там військово-організаційну працю після перевороту. Але вся ця на

мічена праця йШла спочатку дуже пиняво, бо, як ;це видно зі споминів 
декого з членів Комkаріяту, ніхто в Комісаріяті не вірив, що вже 

1) Цей склад подано за сот. Б. Гнатевнчом: "Історія Українського Війська, 
ст. 465. Друге видання, Вінніпеr, 1953.-За те сот. Олекса Кузьма у своїй праці: 
"Листопадові Дні," ст. 46, Львів, 1931. р., подає такий склад тієї Комісії: Ів. Ки
велюк, д-р Вол. Охримович, д-р Ст. Томашівський, д-р Ст. Баран, д-р Вас. Паней1,о, 
д-р Мих. Лозинський, д-р Ос. Назарук і ще дехто. 

2) Таку назву подає член цього Комісаріяту сот. Іван Рудницький у своїй 
статті: "Спомини львівських Листопадових днів" у журналі ''Український Скита
лець", Ліберець, 1921., ч: 1., ст. 7., при чому додає, що такі були перші його 
початки у Львові. 
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так скоро прийде до розвалу Австрії, а там і до зудару з поляками. 
)3сі рахувалися з такою можливістю найскорше щойно наприкінці 
грудня 1918. р. 

В половині жовтня повідомив д-р Кость Левицький Комісаріят, 
що Антанта стоїть на становищі збереження Австрії й тому домагався 
від Комісаріяту вести цілу свою працю, а головно пропаrанду серед 
вояцтва, за самостійним галицьким, українським Королівством у фе
дерації з Австрією. На цій основі Комісаріят рішив, яющо на це по
годяться УСС-и, запропонувати тактичний провід майбутньої Укра
їнської Армії архикнязеві Вільгельмові. Поладнання цієї справи до.ру
чив Комісаріят пор. І. Рудницькому. І так 20. жовтня пор. Рудницький 
виїхав до коша УСС-ів і тут на старшинських зборах представив 

пропозицію ·Комісаріяту. Але УСС-и її відкину.ни, мотивуючи це тим, 

що архикнязь особисто нам нічого корисного дати не може, бо 
й сам він майже без всяких впливів, а такий штаб, як у нього, можна 
собі дібрати, а тільки для :штабу не варто "наражувати собі Антанти." 
Зате вирішено: 1. Провід Комісаріяту передати сот. УСС Д. Вітовсь
кому; '2. ·Командантом УСС, у випадку перевороту, призначити сот. 
Букшованого і З. цілу боротьбу вести під знаменем Соборної Ук
раїни З). 

Після такого висліду своєї місії пор. Рудницький виїхав, разом 

з от. УСС, д-ром Н. Гірняком, до Черновець, до архикн. Вільгельма. Тут 
він повідомив його, що: 1. Коли Австрія буде далі існувати як феде
ративна держава, а поляки ·будуть посягати по Східню Галичину, то 
українці будуть з ними боротися і ·2. якщо Австрія перестане існувати, 
то українці Східньої Галичини виступлять під кличем Соборної Укра
їни. Архикнязь, як про це пише у своїх, згадуваних вже нами споми
нах, сот. Рудницкий 4) віднісся до справи дуже прихильно і виявив 
готовість зробити усе, що буде в його силах, щоб допомогти україн
цям, а в першу чергу старатися, щоб Леrіон УСС вже в найскоршому 

часі перенесено на постій до Львова. 
Та, помимо всіх і то дуже енер11йних заходів українських політич

них чинників, ні Леrіон УСС до Львова, ні частини .галицько-українсь
ких полків на терен Східньої Галичини не переходили. 

Тимча.сом події котилися дальше дуже швидким темпом. Вже 

під кінець жовтня стало Комісаріятові ясним, що його розрахунок 
про евентуальну конечність з·бройного виступу найскорше аж десь під 
кінець :грудня 1918. р. себе не оправдав. Треба 6уло бути готовим вже 
на найближчий час і то виключно з тими силами, які ·були під ру
кою, тобто у Львові. 

А у Львові в цьому часі стаціонували: запасні коші (кадри) 15. 
піхотного полку і 19. полку стрільців, 30. курінь стрільців, супровідний 
курінь 41. піхотного полку та робітнича сотня. Вояцтво цих частин 
було у 70% українське. Крім згаданих частин були тут ще і інші фор
мації, що складалися частинно з українців, 'Частинно з поляків, як 

З). Сот. І. Рудницький: "Спомини з львівських Листопадових днів", "Українсь
кий Скиталець", Ліберець, 1921. р., ч: 1., ст. 8. і 9. 

4). Тамже-ст. 9. 
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наприкJІад, військова поJІіція. Інші буJІи, так сказати, невтраJІьні, як ма
дярський й німецький супровідні курені, аJІе буJІи і явно ворожі, 
як державна жандармерія. За тодішніми обчисJІеннями ГенераJІьного 
Комісаріяту в усіх стаціонованих у Львові військових частинах ук
раїнське вояцтво твориJІо перевагу і його нараховувано понад 2,000 
людей, зате мало було тоді у Львові українців-старшин, бо середньо 

по одному на сотню. БіJІьше буJІо іх по різних допоміжних формаціях 
та у ·Самій Військовій Команді-Львів. ·Крім цього перебувала тоді у 
Львові невелика кількість старшин-українців на студійних відпустках. 

ЗагаJІом було тоді у Львові-в евіденції Генерального Комісаріяту
біJІя 60 старшин-українців. 

Рахуючися з евентуаJІьним збройним виступом, мусів Генеральний 
Комісаріят брати теж до уваги тодішні настрої вояцтва, а вони були 
інші серед стрілецтва, а інакші серед старшин. 

СтріJІьці-українці---'це ·були переважно поворотці з російського 
полону, отже частинно заражені вже большевицькою пропаrандою, але 

при цьому в біJІьшості національно свідомі, отже, в цілому матеріял, 
що його можна •було легко пірвати до кожного перевороту. Друга ча

стина стрілецтва--.це •буJІи ще дуже молоді річники, без всякої глиб
шої самостійної думки, крім хіба одної, а саме вирватись за всяку 
ціну до дому. Щоправда, таке бажання було тоді серед вояцтва 

загально поширене. Всі буJІи вже перевтомлені довгою війною й 
бажаJІи її закінчення, дуже ~часто не глядячи на те, який буде цей 
кінець, та й часто не беручи при цьому до уваги жодних націонаJІьних 
інтересів. 

Інакше було серед старшин, а в цьому і серед ·Старшин-українців. 
Іх можна було поділити на дві категорії. Одні, що майже цілу війну 
просидіJІи в запіллі, і яким часто жилося дуже добре, - ставилися 

до тодішньої політично-військової ситуації доволі ·байдуже, а може 

навіть ·бажали продовження війни. Другі - це т. зв. фронтові стар

шини, які майже .цілу війну провели на різних фронтах, перенесли всі 
страхіття війни, були, і по кілька разів, ранені й ледве прийшли в 
запілля, вже за якийсь час мусіли знову відходити на фронт. Вони 
теж бажаJІи кінця війни, аJІе разом з цим, свідомі тодішнього мілітар

ного положення Австрії, трівожилися про майбутнє. Вони шукаJІи від
повідної розв'язки, і, як загартовані на фронтах боєвики, були го

тові, на випадок розваJІу Австрії і посягнення поляків на іх Батьків

щину, далі воювати, цим разом не за чужі, але за життєві інтереси 
рідного народу. Але й 1більшість цих старшин буJІа далеко від Львова, 
а то й від Рідного Краю, - на ітаJІійському, російському, альбансь
кому та інших фронтах. Тим то й 1Генеральний Комісаріят мусів у своіх 
шrянуваннях рахувати лише на той невеличкий старшинський кадр, 

який тоді був у Львові. 

Та ситуація ставаJІа з дня на день гарячіша і разом з цим ста
ваJІо ясним, що дні Австрії почисJІені, та що й поляки готуються до 
акції. Передпосилками тієї польської підготовки були для Генерального 
Комісаріяту, між іншим, такі факти, як от хочби викриття австр. 
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Військовою Командою-Львів тайного гуртка польських леrіонерів, а 
відтак викриття, вже самими таки українцями, зорганізованого поля
ками викрадання крісів і амуніції з маrазинів 15. піх. полка для поль
ської боївки у Львові. 

Вкінці прийшли найбільше гарячі і найбільше критичні дні для 
Генерального Комісаріяту, дні 29. до 31. жовтня 1918. р. 

Дня 29. жовтня рознеслися по Львові чутки, що чехи вже відJІу
чиJІися від Австрії та перебрали вJІаду в самостійній ЧехосJІовацькій 
Республіці. Цих 'Чуток не можна буJІо провірити, бо вже впродовж 
24-ьох .годин Львів не мав ані телефонічного, ані телеграфічного полу
чения з Віднем. Знову дня 31. жовтня наспіла до Львова вістка, що з 
Кракова має приїхати до Львова вже 1. або 2. листопада т. зв. ПоJІь
ська Ліквідаційна Комісія та перебрати від намісника Галичини владу 
над цілим краєм в імені Польської Республіки. Під тиском тієї вістки 
того ж таки дня з полудня вибралася делеrація Української Національ

ної Ради до намісника гр. Гуйна з дома1ганням передати владу у 

Східній Галичині Українській Національній Раді. Всі переконуючі арrу
менти делеrації, стрінулися з легковажністю намісника, і делеrація 
вернулася з нічим, хіба з погрозою, що він має ще у Львові настільки 

військових сил, що ними здусить кожний прояв "ворохобні." 
Коли Військовий Комісаріят довідався про вислід цеї делеrації, 

станув на становищі, що немає вже 'ЧОГО зволікати і чекати на ласку 
Відня, та, що треба негайно приступити до акції, тобто до пере

вороту при допомозі власної військової сили. Це рішення Військового 
Комісаріяту подав до відома Українській Національній Раді сот. Вітов
ський на засіданні Ради, що відбулося зараз після повороту делеrації 
з авдієнції у намісника. Сот. Вітовський рішуче заявив, що все вже 
приготоване до виконання військового перевороту і, що вже немож

ливо його відложити. Він заявив теж, що на випадок відложення 

зриву, він, як представник українськоі збройної сили не може взяти 

на себе відповідальности за дальший хід подій, бо завтра може бути 

вже запізно. На запит д-ра Костя Левицького, коли він думає при
ступити до переведення перевороту, сот. Вітовський відповів, що в 

ночі коло 4-тої години. Він поінформував ще членів Ради про те, що 
українські вояки під проводом українських старшин роззброять всі 
неукраїнські частини та обсадять будинки всіх державних, краєвих 
і міських установ. Те саме має статися в цілому краю. Рішуча заява 
сот. Вітовського переконала навіть тих учасників наради, які ще 

досі вірили в добрі наміри Відня й тому не могли зважитись на рішу

чий крок. 

Зараз після засідання Українськоі Національної Ради приступив Ко
місаріят до кінцевої піJ!.ГОТС'ВКИ перевороту. Перш за все рішено не
гайно вислати прикази Військовим Окружним Комітетам (Командам). 
йшлося головно про Окружні Комітети Чернівців, Станиславова, Ко
ломиї і Золочева, тобто тих осередків, які після перебрання влади на 
місцях, могли дати Львову швидку військову допомогу. Перемишль в 
рахубу не входив тому, що він, за правильним передбачуванням Ко-
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місаріяту, сам потребувати буде значніших військових сил. Всі ці 
накази починалися таким самим вступом: "В ночі з 31. жовтня на 1. 
листопада ц. р. Українська Національна Рада переймає владу над ук
раїнськими землями Австро-Угорщини. Тої ночі українські військові ча
стини займають Львів. Те саме заряджено по всіх містах Сх. Галичи
ни," а далі йшли спеціяльні прикази до кожного міста з окрема. І 
так: Команда УСС в Чернівцях одержала приказ, перевезти негайно 
всі частини УСС до Львова, поконуючи силою всі евентуальні труд

нощі в доставі поїздів. Окружні Військові Комітети в Коломиї, Ста
ниславові і Золочеві одержали прикази вислати до Львова, зараз після 
перебрання влади, всі зайві військові сили. Окремий приказ одержав 

Окружний Військовий .комітет в Перемишлі. Він доручав: "Най
дальше до 4-тої години опанувати місто. Залізнодорожний міст на 
Сяні за всяку ціну до тої 1години ·знищити." До всіх інших Окружних 
Комітетів Сх. Галичини, де не було українських військових частин, 

вислано такий приказ: "В кожному повіті Сх. Галичини перебрати 
владу вла·сними силами. Зібрати якнайбільше боєздатних селян, а якби 

сусідній повіт потребував допомоги, вислати їх до того повіту. Всі 
уряди о·бсадити певними людьми." Всі прикази ·були підписані сот. 

Дмитром Вітовським, і вже коло 4-тої години пополудні виїздили з 
цими приказами останні кур'єри. Були ними переважно студенти тео

логії. 

Тепер прийшла черга на зафіксування остаточного пляну про
ведення перевороту у самому Львові. Тут натраплено на непередбачені 
перешкоди. Показалося, що українські сили, якими міг певно розпо

ряджати Комісаріят при перевороті є менші, ніж ті, що їх мав досі 

в евіденції. Сталося це тому, що в обличчі самої вже збройної акції, 
ніхто зі старшин не важився перебільшувати числа, чи бути опти
містом, й тому кожний командант подавав тепер лише тих, на яких 

міг певно рахувати. У висліді цього показалося, що кількість війсь
кових сил, готових до розпорядимости .Комісаріяту, виносить біля 1400 
стрільців і 50-60 старшин. Розуміється, це була прикра несподіванка 
для Комісаріяту, коли взяти до уваги, що цими силами треба було об
садити понад двістітисячне місто, не знаючи до того докладно ні 

кількости польських боєвих сил, ні евентуальної постави чужонаціо
нальних, стаціонованих у Львові, військових частин. Та, мимо цього 

вже біля 5-тої години вечора плян цілої акції був готовий, так само 
був докладно випрацьований розподіл сил і їх розміщення на пооди

_нокі важніші об'єкти міста. Великою допомогою при виготовленні 
цього розподілу ·було те, що студенти університету, старші учні гім

назії і залізничники зобов'язалися дати в розпорядження Комісаріяту 
около 1000 людей. Ух призначено до скріплення поліційної та вивідної 
служби. 

Після вироблення пляну акції Український Генеральний Військовий 
Комісаріят змінив свою назву на "Українська Генеральна Команда" 
і переніс.ся на постій до Народнього Дому. В склад тієї -Команди вхо
дили: сот. Вітовський, як командант, сот. !орук, як шеф штабу, а 
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далі пор. Бубела, пор. Гнатевич, пор. Цьокан, чет. Іванчук і підхор. 
Паліїв, як члени першого шта·бу української армії. 

Коло 8-ої години вечора дня 31. жовтня відбулася в приміщенні 
Генеральної Команди історична відправа старшин-українців, які мали 
взяти активну участь в цій пам'ятній події-у Листопадовому Зриві. 

Плян обсади міста вироблено за готовим австрійським пляном об
сади Львова на випадок якогось повстання, чи розрухів. З їх можли
вістю рахувалися австрійські військові чинники, але, на їх думку, могло 
це бути радше польське повстання, а ніколи українське, бо такого у 
Львові ніхто не сподівався. 

Командантом 15. піхотного полка, що прибрав тепер назву "1. Га
лицький полк піхоти ім. князя Льва," призначено найстаршого ранrою 

пор. Микитку, а командантом 19. полку стрільців чет. Каравана, який 
провадив його організацію і знав найкраще його стрільців і старшин. 
Чет. Огоновський обняв команд.v жандармерії, пор. Т. Мартинець коман

ду супровідного куреня 41. пол1<у піхоти, а сот. Черський команду ро
бітничої сотні. 

Хоча 15. піх. полк мав у своєму складі найбільше стрільців -
українців, і через те приділено йому найбільше об'єктів до обсади, то 
під оглядом боєздатности найкращою частиною у львівському гарні
зоні був супровідний курінь 41. піх. полку. Він був дуже добре ви

школений для вуличних ·боїв, здисциплінований і добре одітий. Та 
мимо цього він не приніс великої користи в пізніших боях у Львові, 

бо Генеральна Команда "вимітала ним всі кути" замість вжити його в 
ЦИХ боях як суцільну одиницю. Не 1багато користи, за те багато кло
поту, мала Генеральна Команда з добровільно з·голошеними до акції 
залізничниками, студентами і учнями, приділеними до вивідної й полі

ційної служби, бо вже в перших днях боїв у Львові велика іх частина 
розійшлась домів; тих, що осталися, включено до військових частин, а 

деяку їх частину треба ·було навіть роззброїти, бо спричинювали лише 
паніку, а навіть втрати серед своїх. 

Хоч як докладно і дбайливо була підготована військова обсада мі
ста, то показалося, що є ще чимало об'єктів, не обнятих пляном та, 
що до обсади деяких важніших об'єктів призначено надто слабі від
діли. Та на це не •було ради, бо замало було своїх військових 'Частин. 
З огляду на те, Генеральна .команда мусіла рахуватися теж з нев
дачею цілої акції перевороту й тому видала наказ, що, на випадок 

невдачі, українські війська мають вийти зі Львова, податися на схід, 
в напрямі Красного, залізничої станції на лінії Львів-Тернопіль, і там 

ждати на дальші прикази. 

По'Чаток акції назначено на 4-ту годину рано дня 1. листопада, 

а о 7-мій .годині мала Генеральна Команда одержати звіт з її перебі~гу. 
І справді, точно о 4-тій годині почався незвичайний рух по касар

нях львівського rарнізону: це роззброювано поляків в поодиноких 
австрійських військових частинах. Ух будили і вони мали йти до дому, 
непевних інтерновано. Роз·зброювання перейшло спокійно, за виїмком 
касарень поліції, де натраплено на деякий спротив, так, що треба 
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було вжити сили. Несподівано легко усунула Генеральна .Команда теж 
найбільшу небезпеку, яка загрожувала цілій акції, а саме евентуаль
ний спротив з боку мадярського і німецького супровідних куренів, 
тобто тих частин львівського rарнізону, на які розраховував намісник 
гр. Гуйн, коли грозив делеrації Української Національної Ради, зда

вити силою кожний вияв заворушення. Генеральна Команда вислала 

годину перед початком акції свого відпоручника до обох цих куренів 
з відозвами на мадярській й німецькій мовах, щоб спонукати їх до 
заховання невтральности. Команданти куренів, обзнайомившись з ціллю 

акції, запевнили Генеральну .Команду, що остануть невтральні і цього 

запевнення додержали. 

О 7-ій годині рано 1. листопада 1918. р. сот. Вітовський одержав 

звіт, що обсаду міста проведено після пляну та, що всі стоять вже 
на своїх місцях. Рівночасно звітовано, що на ратуші Львова повіває 

жовто-блакитний прапор. Намісника Галичини гр. Гуйна і команданта 

львівської військової округи ген. Пфефера інтерновано. Обсада Львова 

українським військом стала дійсністю. 

Після закінчення обсади міста явився сот. Вітовський у голови 

галицької делеrації Української Національної Ради, д-ра Костя Левиць
кого і, як ·головний військовий командант, зголосив йому, що укра

їнське військо заняло в порядку місто і о·бсадило без проливу крови 

і жертв всі важніші його точки. Д-р Левицький подякував сот. Вітов
ському за повний у.спіх і побажав йому видержати на занятих стано

вищах. 

Тимчасом на мурах міста появилися дві відозви української цивіль
ної влади, що пояснювали населенню причини і ціль державного пере

вороту. В другій з цих відозв писалося м. і.: 

"Всі вояки української народности підлягають від нині виключно 

Українській Національній Раді і приказам установленої нею військової 
влади Украінської Держави. Всі вони мають стати на її оборону. 
Українських вояків з фронтів відкликається отсим до рідного краю 
на оборону Украінської Держави. 

Все здібне до зброї українське населення має утворити боєві 

відділи, які а·бо ввійдуть в склад української армії, або зберігатимуть 
спокій і порядок . . . " 

А тимчасом в Генеральній Команді йшла важка праця: закріплю
вано добуте, доповнювано непередбачене, пляновано майбутнє. 

Історик Листопадового Зриву, сот. Олекса Кузьма так оцінює про
ведення зриву: " ... українська військова влада вив'язалась із свого 
завдання знаменито. Справність українських ·Старшин і вояків була 
зразкова. Цілий плян перевороту переведено так прецизійно і дальші 
розпорядки виконувано так бездоганно, що чужинні військові стар
шини, яких у Львові було безліч, висловлювались про це з найбільшим 
признанням" 5). 

Та вже коло полудня 1-го листопада почався на вулицях. міста 
підозрілий рух.· Почали множитись події, які ясно вказували на 

5). Олекса Кузьма - "Листопадові Дні'', 1918. р., Львів, 1931., ст. 70. 

56 



існування в місті тайної військової організації поляків, які охоло
нувши з пригноблення, що його викликав у них несподіваний пере
ворот, розпочали контракцію. З вікон домів, дахів, з пивниць та ін., 
почали падати стріли. Були вже не тільки ранені, але й вбиті серед 
українських вояків. Доходило теж і до роззброювання польською 

юрбою менших українських військових відділів. У зв'язку з цим, 
команда міста проголосила стан облоги, а водночас видала до укра

їнських вояків таку відозву: 

"Братя! Твердо стійте! Не випустіть зброї з рук! Згадайте, кілько 
разів могли Ви покласти голову за чужу справу. Постійте тепер за 

себе, за свій нарід, за своїх діточок! Памятайте, що вони попали б в 
тяжку неволю, якби Ви пустили зброю з рук! 

На Вас дивиться весь український нарід. У Ваших руках доля Ваша 
і доля цілого народу. За справедливу справу стоїте в бою, за святу 
справу свободи народу, за земленьку святу, що належиться селянству. 

Нехай же не буде між Вами таких, що дали·СЯ би денебудь роз

аброїти хоч би більшій силі! Краще смерть зі зброєю в руках, ніж со
ромна неволя! 

Боріться як льви, будьте завзяті і незломні, а побіда нашої спра
ведливої справи певна!" 

Але чим далі, ворожа акція прибирала більше організовану 

форму і вже в другій половині дня 1-го листопада почались у де

яких частинах Львова справжні бої між українцями і поляками. 

Цікаву заввагу робить з цього приводу сот. О. Кузьма. Він, у 
згаданій вже нами історії Листопадового Зриву пише, що ще перед 
переворотом радив дехто Національній Раді взяти цілий ряд поль

ських закладників. Більшість Ради спротивилась, мовляв: "що ска

зала б на це Антанта?" В Дирекції поліції зараз 1-го листопада один 
поліційний урядовець радив Д-рові Баранові інтернувати кількасот 

визначніших польських діячів і провідників польської молоді, а на
віть подав списnк цих людей, однак Національна Рада цей проект від

кинула, щоб тільки не дразнити тодішніх "сильних міра." Пізніше по
казалося, що таке масове інтернування могло відразу спараліжувати 
польський опір. 6). Ми від себе додамо до тієї завваги: шкода, що 

не зробила цього на власну руку наша Генеральна Команда. 

Для повноти картини ·Ситуації, що створилась після перевороту у 
Львові, треба ще коротко згадати про настрої жидівського населення, 

бо ж воно творило великий відсоток мешканців Львова і через те 
могло сильно впливати на дальший хід подій. Жиди у Львові держа
лись притаманної їм тактики і, не будучи певними, хто вкінці вийде 

переможцем, заняли невтральне становище. На мурах Львова появила

ся відозва жидівського комітету, яка закликала жидів до спокою. З 
дозволу української влади створено теж окрему жидівську міліцію, яка 

мала дбати про порядок і безпеку життя та майна в жидівських діль
ницях міста. За таке своє становище жиди пізніше, після відступу 
українських військ зі Львова, дорого заплатили, бо поляки вчинили у 
Львові кривавий жидівський погром. 

6). Ол. Кузьма: "Листопадові Дні'', 1918. р., Львів 1931., ст. 77. 
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З повним успіхом і без більших перешкод, хіба за виїмком Сам
бора, Дрогобича-Борислава, Яворова і Перемишля, від:бувся державний 
переворот теж на провінції, хоч праця для підготовки перевороту 

почалась там доволі пізно, а саме тому, що Генеральний Комісаріят 
всю увагу і енерrію присвятив підготовці перевороту у Львові. Про

вінція одержувала лише дуже за'гальні інструкції і 'Через те мусіла 
сама проявляти всю ініціятиву, та її реалізувати. 

Найкраще переведено переворот в .коломиї, де стояли кадри аж 

двох українських полків; так :::!імо в Золочеві, де енерrійно діяв сот. 
Гнат Стефанів, пізніший командант українських військ у Львові, а 
далі в цілому ряді міст, як в Станиславові, Тернополі, Стрию, Раві 
Руській, Жовкві, Сокалі, Бережанах, Перемишлянах, Зборові, Раде
хові, Камінці Струмиловій, Чорткові, Бучачі, Сколім, Турці н/Стр. Сня
тині і інших. В одних з цих міст переворот переведено при допомозі 

вояків-українців стаціонованих там австрійських частин, в інших знову, 
як це було в інструкції Генерального Комісаріяту, при допомозі змо

білізованого дооколишнього селянства. Всюди в цих містах не було 
ніяких більших перешкод. 

Але ·були й такі міста, де переворот треба було переводити при 
вжитті зброї, отже боєвим порядком. І так, Самбір зайняли спершу по

ляки при допомозі двох мадярських сотень. Щойно, коли довколишні 
селяни окружили місто і почали на нього наступ, поляки здали місто 
українцям. Теж в Дрогобичі поляки мало-що не дійшли до влади і то 

теж при допомозі мадярів, а Борислав все таки на деякий час захо
пили були польські леrіонери. Щойно припинення довозу харчів 
і напір українських сил з Дрогобича примусив польський борислав
ський відділ залишити місто і відійти на захід. До кривавих сутичок 

з поляками дійшло також в Яворові, де місцеві поляки пробували 

ставити збройний опір. Але опір цей остаточно зломано, а для збе
реження ладу проголошено в місті на деякий час виїмковий стан. 

Найгірше, бо зовсім невдатно, випав державний переворот в 

Перемишлі. Почався він тут два дні раніше, ніж у Львові, а почав 

його, в порозумінні з перемиською Українською Національною Ра· 
дою, пор. Микола Федюшка в запасному коші 9-го піхотного полку 

в Журавиці, коло Перемишля. На вістку, що місцеві поляки мають вже 
дня 31-ro жовтня зайняти Перемишль і передати його під владу 

Польської Ліквідаційної .Комісії, пор. Федюшка зформував боєвий 

курінь і при його допомозі роззброїв в ночі на 31-го жовтня вояків
поляків запасного коша. Та командант Перемишля, поляк-генерал 
Розвадовскі приказав вислати проти відділу пор. Федюшки два ма

дярські курені і артилерію. На вістку про це, більшість відділу пор. 
Федюшки розбіглась, а перемиська УНРада ввійшла в переговори з 

ген. Розвадовским, вдоволяючись його обіцянкою, не передавати міста 

полякам. Разом з цим ген. Розвадовскі, щоб позбутися вояків-україн

ців з Перемишля, проголосив демобілізацію місцевої залоги. ~Наслідок 
був такий, що вояки розійшлись додому, а в місті почали господарю
вати польські добровольці 

В цьому саме часі прийшов до Перемишля з Генерального Україн-
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ського Військового Комісаріяту приказ, перебрати владу в українські 
руки і негайно понищити мости на Сяні. Але вже не було кому ви
конати цей приказ. В додатку саме тоді приїхав до Перемишля пред

ставник Польської Ліквідаційної Комісії з .Кракова і заключив дого

вір з місцевими українцями. На підставі цього "заключення" містом і 
повітом мала правити мішана українсько-польська комісія, а порядок 

мала вдержувати мішана поліція. Але вже дуже скоро показалося, що 

був це лише звичайний польський підступ і, що поляки ждуть тіль
ки допомоги з Кракова та готуються до остаточного захоплення мі
ста в свої руки. Щоб до цього не допустити, зорганізовано на скору 
руку добровольців з довколиш~1іх сіл та при їх допомозі здобуто дня 

3-го листопада Перемишль, крім Засяння. В українські руки попала ве· 

лика добич в полонених та військовому матеріялі. Здавалося, що спра 
ву розв'язано врешті в користь українців і, що опанування Засяння

це вже питання найближчих днів. Але так не сталося. Наші політичні 
провідники Перемишля погодилися на військовий роз'єм з польським 
командуванням. Встановлено демаркаційну українсько-польську лінію 
по Сяні, випущено всіх полонених і знесено в місті стан облоги. Це 
так здеморалізувало українські військові частини, що більшість іх ро
зійшлася домів. Мостів на Сяні не знищено. Таким чином положення 

українців в Перемишлі ставало чимраз прикріше тим більше, що на 
Засянні поляки готовилися до наступу. І дійсно, діставши більшу до

помогу з Кракова й Ряшева, вони вже 10-го листопада повели пер

ший наступ. Українці наступ відбили, але мостів таки не знищено. Дня 
11-го листопада поляки повели другий наступ й зайняли місто. По укра

їнській стороні було багато вбитих, ранених і полонених. Вечером 
цього ж самого дня поляки виарештували всіх визначніших українців 
Перемишля, між ними і тих, які шукали з ними порозуміння. 

Так впав Перемишль-цей стратегічний ключ до Східньої Га
личини від заходу. Занявши Перемишль, поляки мали вже змогу опІ"
рувати в трьох напрямках: Львів-Хирів~Рава Руська. Перемишль став 

теж для них операційним центром допомоги для Львова. Всі ті ко

ристи, що іх дало полякам здобуття Перемишля, були чи не найваж

нішою причиною пізнішої нашої програної в українсько-польській 
війні 1918.-19. років. 

Перемишль впав лише завдяки нездатности місцевого військового 
проводу та через ~брак віри в побіду украінської справи у тамошніх 
провідних українців. 

Міста на українсько-польському пограниччі, як Новий Санч, Крос
но, Сянік, Ліско, Ярослав і Березів, впали відразу без спротиву в 
польські руки. 
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ТВОРЦІ І ВИ КОНАВ ЦІ ЛИСТОПАДОВОГО 

ЗРИВУ 

Сот. Дмитро Вітовський Пор. Ів ан Рудющький 

Чет. Любомир Огоновський Підхор. Дмитро Паліїв 



Д-р Володимир Бемко, 

Сотник УГА. 

ДЕРИІдВНИИ СЕНРЕТ дРІЯТ 

ВІИСЬНОВИХ СПРАВ 

Українська Конституанта створи

ла своїм рішенням з 18. і 19. жовтня 
1918. р. з українських земель Сх. Га
личини незалежну й суверенну Україн

ську Державу, й цим актом зломила 

дотогочасний стан .гніту й сваволі з 
боку "сусіда," який скривався під 

опікунчим крилом двоголового, авст
рійського вірла. В краю запанував не

·бувалий підйом, замерехтіла ж знову 

прихмарена віками гніту зірниця Во

лі. В повітових осередках творилися 

Повітові Національні Ради, як помічні 
органи повітових комісарів. Обмірко
вувано будову власної хати, намічу
вано пригожих до цього великого 

діла будівничих. 

Українська Національна Рада у 
Львові покінчила свої завдання схваленням і вибором трьох делеrатур, 
а саме: 1. Виконуючої (екзекутивної) під проводом д-р Евгена Петру
шевича, з осідком у Відні, 2. Делєrатури для Галичини під проводом 
д-ра Костя Левицького, з осідком у Львові, і 3. Буковинської, під 

проводом члена Буковинського Краєвого Виділу, інспектора Оме

ляна Поповича, з осідком у Чернівцях. Виконуюча Делеrатура у Відні 
мала подбати про признання і передачу Сх. Галичини українцям, та 

подавати напрямні діяння другим двом Делеrатурам, зате ж Делеrа

тури у Львові і Чернівцях мали допильновувати ·справи в краю. 

Зрив Першого Листопада заскочив всі три Делеrатури місцево роз

діленими. Силою обставин верховна влада на Західньо-Українських 

землях перейшла 1-го листопада до .галицької Делеrатури у Львові. 

Коли у Львові розгорілися вуличні бої з польськими боївками, 
Революційний Військовий .Комітет приймає назву "Української Гене

ральної Команди" та очолює всю воєнну акцію. В дні 8-го листопада 
1918. р. Українську Генеральну .Команду переіменовано на "Начальну 

Команду Українських Військ." 

Бої не вгавали. Серед тріскоту скорострілів відбуваються наради 
Делеrатури Української Національної .Ради у Львові, де укладають 

перші державні закони для Української Держави. В дні 9-го листо
пада Делеrатура Українськоі Національної Ради передала виконавчу 
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владу в руки мш1стерсько.го ка1бінету, названого "Тимчасовим Дер
жавним Секретаріятом." Склад його був такий: Д-р Кость Леви.цький
президент Ради Державних Секретарів і секретар фінансів, д-р Лонгин 
Цегельський-секретар внутрішніх справ, полк. Дмитро Вітовський
секретар військових справ, пор. Петро Бубела-заступник секретаря 
військових справ, радник Олександер Барвінський - секретар освіти 

і віроісповідань, редактор д-р Василь Панейко-секретар закордонних 
справ, д-р Степан Баран-секретар земельних справ, Олександер Пі

сецький-секретар пошт і телеграфів, Антін Чарнецький-секретар 

праці і суспільних справ, д-р Іван Макух-секретар П}'Ібличних робіт, 
д-р Іван Куровець-секретар суспільного здоров'я, Ярослав Литвино

вич--<екретар торговельних справ і промислу. Крім цього увійшли до 
Ради Державних Секретарів д-р Степан Федак, як голова харчевого 
уряду, і д-р Роман Перфецький та Осип Бурачинський, як товариші 
секретаря внутрішніх справ. 

У цьому часі вийшла вже низка тимчасових законів та адміністра
тивних розпорядків, як: "Тимчасовий основний закон про державну 

самостійність Українських земель бувшої Австро-Угорської Держави," 
закон про назву Держави-"Західньо Українська Народня Реп}'Іблика," 
закон про тимчасову адміністрацію З.У.Н.Р., та про тимчасову орга

нізацію судів. Апарат державното управління поволі наладнувався. 

Державний Секретаріят Військових Справ, може найважніший у 

тому часі, станув перед найтяжчим завданням. Мимо боїв на вулицях 
Львова не було ще вирішеним питання про характер майбутньої ук
раїнської армії, а саме, чи має це бути добровільна, вербункова ар
мія, чи має постати на основі загального обов'язку військової повин
ности. Так Національна Рада, як і Генеральна Команда були спершу 
тої думки, що загальний ентузіязм спричинить масові добровільні 

З•голошення до націо.нальноі армії, тому й були противні примусові 

загального обов'язку військової повинности. Та надії не сповнилися. 

Праця у Військовому Секретаріяті вимагала відповідного фахо
вого знання та організаційного досвіду, спокійних умовин праці шта~ 

бових старшин, - а тих не було. На протязі 1914-1918. рр. Східня 
Галичина була винищена війною, населення перевтомлене довголіт

ними боями та епідемічними хворобами, і саме те заважило при ор
ганізуванні вбройних сил та фронту. 

Державний Секретаріят Військових Справ почав організуватися 
в дні 9-го листопада 1918. р. Засяг його праці •був великий: органі
зація військової адміністрації і запілля, мобілізація, вишкіл, попов
нення фронту. Секретаріят складався із змінного числа референтів. 
Однаково весь тягар праці спочивав на полк. Дм. Вітовському. Одним 

із перших розпорядків Д.С.В.С. був розпорядок з 15-то листопада 

1918. р. про покликання до військової слу*би річників 1883-1900, 
та перегляд річника 1901. Цей розпорядок поставив справу ясно та 
положив кінець хаотичним зарядженням відносно військової бранки з 

боку повітових комісаріятів. Дальше видано розпорядок про війсь~ 
ково-територіяльний поділ Галичини і Буковини на три військові об· 
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ласті: Львів, Тернопіль, Станиславів. Області ділилися на окружні 
військові команди, в склад яких входили поодинокі повіти з по

вітовими командами. 

Область Львів складалася з округів: Львів, повіти: Львів, Сокаль, 
Жовква, Городок і Рудки. Округ Перемишль. Повіти: Перемишль, Мо

стиська, Березів, Добромиль, Сянік і Лkько. Округ Рава Руська. По

віти: Рава, Чесанів, Ярослав і Яворів. Окру•г Самбір. Повіти: Самбір, 
Старий Самбір, Турка, і Дрогобич з Бориславом. 

Область Тернопіль. Округ Тернопіль. Повіти: Тернопіль, Збараж, 

Скалат, і Теребовля. Округ Золочів. Повіти: Золочів, Радехів, Камінка 
Струмилова, Броди і Золочів. Округ Чортків. Повіти: Чортків, Бучач, 

Заліщики, Борщів і Гусятин. Округ Бережани. Повіти: Бережани, 

Бібрка, Перемишляни, Рогатин і Підгайці. 

Область Станиславів. Округ Станиславів. Повіти: Станиславів, Бо
городчани, Надвірна і Товмач. Округ Стрий. Повіти: Стрий, Сколє, 

Долина, Жидачів і Калуш. Округ Коломия. Повіти: Коломия, Печені
жин, Косів, ·Снятин і Городенка. 

Область Чернівці. Округ Чернівці. Повіти: Чернівці, Кіцмань, Ва
ставна, Вашківці, Серет, Вижниця і Сторожинець. 

Три військові области з осідками у Львові, Станиславові та Тер
нополі відповідали давним (австр ій.ським) корпусним командам. При 

кожній окружній військовій команді були референти для всіх справ 

військового діла та на них спадав весь тягар організації війська в 
іх військовій окрузі. 

Обласні Команди не вдержалися і вже майже від початків діяли 
тільки окружні команди, що їх організування почалося декуди само
чинно вже в дні 10-го листопада 1918. р. З кінцем ·грудня 1918. р., 

або з початком 1919. р., Д.С.В.С. створив окрему окружну команду 
в Дрогобичі, а її командантом став от. Іван Грабовенський. Створен

ня цієї команди вимагало положення в нафтовому ~басейні. Там діяло 

під національним о•глядом непевне, а то й вороже наставлене робітниц
тво, почасти й власне, розбурхане соціялістичною аrітацією; страйки, 

а навіть заворушення, яким положили кінець стягнені з фронту вій

ськові частини. Окружні команди проіснували до червня 1919. р. 
У якому напрямі розвинули 1б ся були праці Д.С.В.С. при нормаль

них, спокійних часах, важко збагнути. Перерва в організаційних працях 

наступила з хвилею евакуації Львова в дні 22. листопада 1918. р. 
Державний Секретаріят опинився в Тернополі, а евакуація зі Львова 
була така нагальна, що не всі Державні Секретарі мали спромогу 

виїхати, не говорити вже про референтів Військового Секретаріяту. 
З членів Секретаріяту були в Тернополі полк. Дм. Вітовський і д-р 
Лонгин Цегельський. Д-р Кость Левицький виїхав до Коломиї. 

На пропозицію Окружної Команди Коломия, Державний Секрета
ріят переніс свій осідок з Тернополя до Станиславова, де вже з кінцем 

грудня 1918 р. наступила цілковита реорганізація . .Склад Д.С.В.С. (з 
осідком у Станиславові) був в січні 1919. р. ось який: полк. Дмитро 
Вітовський-державний секретар, особистий його адьютант-чет. Дми-
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ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРІЯТ ВІЙСЬКОВИХ СПРАВ 
(Знимка з лютого 1919. р.) 

Сидять з ліnа до права : сот. В. Бемко - начальник канцелярії від лютого 1919. р., от. Орест Підляшецький - судооий референт, 
от. Петро Бубела - :~аступник Секретаря Військових Справ, полк. Дмитро Вітовський - Держ. Секретар Військових Справ, от. д-р Рос
тислав Білнс -- санітарний референт, от. Никифор Гірняк - мобілізаційний референт, сот. Роман Шипайло - артилерійний референт. 
Стоять з лі!!а до права : чет . Н. Гаморак - пресовий референт, сот. Ю. Буцманюк - за.'І.-дорожний референт, пор. Т. Сивак - нач. кан
целярії до лютого 1919 р., сот. Г. Герасимович - інтендант, сот. д ·Р О. Бородієвич - ветеринарний референт, сот. С. Маrаляс - му-
11іційн11й референт, сот. В. Тимцюрак - загальний ві1tділ , сот. В. Панчак- персональний реф . , чет. Іван Боберський- письменничий реф. 



тро Паліїв, заступник державного секретаря, що мав офіційну назву 
"Товариш Держ. Секретаря Військових Справ"-сот. Петро Бубела, 
його особистий адьютант-хор. Михайло Голинський. Реферат персо
нальний--сот. Василь Панчак, мо;білізаційний-от. Никифор Гірняк, 

муніційний-сот. Семен Маrаляс, реферат артилерії-сот. Роман Ши
пайло, кавалерії-пор. Олександер ,ганицький, санітарний-от. пікар 

д-р Ростислав Білас, духівництва-сот. о. Микола Ужак, судівни.цтва

от. Орест Підляшецький, технічний-сот. інж. Шухевич, реферат зв'яз
ку-сот. інж. Роман Білинський, залізно-дорожний-сот. Юліян Буцма

нюк, інтендантура-сот. Гриць Гарасимович, а харчовий референт ін
тендантури пор. Олекса Черкавський був відпоручником ДСВС прп 
Харчовім Уряді Секретаріяту Внутрішніх Справ, реферат ветеринарний 

-сот. д-р Евген Бородієвич, пресовий (воєнні звідомлення з фронту, 

радіостанція, редакція "Стрільця")-чет. Нестор Гаморак. Пресову 
Кватиру вели чет. Іван Боберський, який очолював ще т. зв. Письмен
ничий Відділ (термінологія, військові підручники, редакція розпо· 

рядків ДСВС) і чет. Василь Пачовський, який був рівно11асно начре
дактором офіційного органу деве "Стрільця". Начальником т. зв. За
гального Відділу був сот. Володимир Тимцюрак. Начальником го

ловної канцелярії з початку був пор. Теодор Сивак, а з дня 10-го 

січня 1919. р. сот. Володимир Бемко .З його приходом переведено 
деякі зміни у рефератах та устійнено спосіб внутрішнього урядування. 

Секретаріят Військових Сщ;ав мав відповідати організації ав
стрійського міністерства війни. Та, як воно ~було в австро-угорській 
монархії і, як було зорганізоване це міністерство, який був поділ ре
фератів і т. п., цього ніхто в деве не знав. Супроти цього референти 
Секретаріяту працювали так, як їм наказував ро.аум і виконували те, 
чого вимагала потреба хвилі. 

Завданням Д.С.В.С., як найвищого уряду в справах організації 
війська, ,було підготовити до розпорядимости Начальної Команди все, 
чого лиш потребувала армія на фронті-отже в першій мірі вишколе

ного та здисциплінованого людського і технічного матеріялу. Д.С.В.С. 
мав зорганізувати санітарну і військово-судейську службу в столиці 

і по цілім краю при помочі окружних та повітових військових ко
манд на місцях. За все те Державний Секретар Військових Справ був 
відповідальний перед Українсь1<0ю Національною Радою, а за саме ве
дення війни відповідав Начальний Вожд армії разом зі своїм на

чальником генерального штабу перед суверенним Виділом Української 

Національної Ради, який мав право Начальну ,Команду кожної хвилини 
змінити. 

Побіч президіяльної канцелярії Державного Секретаря Військових 

Справ, який був керманичем цього найвищого, осереднього військо
вого уряду й усіх військових команд З.О.У.Н.Р., зорганізовано теж 
окремі відділи або департаменти по ділам мобілізації, муніції й 

оружжя, артилерії, технічних справ, військового судівництва, санітар
них справ, духівництва, ветеринарських та письменничих справ. При 
Д.С.В.С. існував теж і Загальний Відділ для виготовки всіх актів, ве-
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дення протоколу й реrістратури. Підлягала йому теж військова кур'єр
ська служба, яку зорганізовано вже в початках грудня 1918. р. з 

огляду на лихе функціонування державних пошт. 

МобілІзац.ійний відділ мав завдання унормувати всі справи, які 

відносяться до мобілізації населення для потреб фронту й запілля. До

тогоЧасні мобілізаційні заходи були неодноцільні й доволі хаотичні 
й викликували хіба загальний заколот і шкоду, бо підривали повагу 

державної влади. В одних повітах покликувано до військової служби 

більше річників, в других менше, а часто траплялося й таке, що по

кликана мужва прибувала до міста, а не одержавши тут ніяких війсь
кових приказів, розходилася домів та розносила зі собою легковаж

ність для урядових закликів і деморалізацію. 

У Львові переводить мобілізацію спершу поборовий комісар УН 
Ради, опісля головний Військовий Комісаріят, попередники ДСВС для 

справ мобілізації. Щойно ДСВС перевів одноцільну мобілізацію на 

цілій области через військові уряди в краю та при допомозі пові
тових і громадських комісарів. 

Мобілізаційний відділ мав теж на увазі евентуальні реклямації 

з війська, - справа, яка була предметом довгих та гарячих дебатів у 

Національній Раді. Вкінці вирішено узгляднювати реклямації та вида

но відносні інструкції, які визначували її можливості. І так: звільненими 

від військової повинности могли бути тільки одинаки, - сини нездіб

них до праці родичів, коли інші діти не мали ще 14 років, круглі сиро
ти, самостійні управителі господарств, держ. урядовці необхідні длs1 

праці в урядах, ремісники в підприємствах, які працюють для війська 

і то лише тоді, коли не можна іх було заступити робітником неукра

їнської народности. 

Від звільнення були виключені ті, що не послухали першого мо

білізаційного заклику і дезертири. Право звільнення мала, на внесо1" 
держ. повітового комісаріяту, Окружна Військова Команда, але тільки 
відносно поборових, нездібних до фронтової служби, - зате для фрон

тового вояцтва і всіх старшин лише мобілізаційний відділ ДСВС. 
Коли говорити, або хочби згадати, про обов'язки других важли

вих рефератів ДСВС, то муиіційний відділ мав дбати ·Щ:Ю роздобуття 
всякого оружжя, головно крісів, гармат та потрібного ім стрілива. Перш 

усього треба було збирати відомості про склади зброї й муніції, що 

залишилися в краю по відході чужих військ. Найбільша кількість во

єнного матеріялу була у Львові й Перемишлі, але ці міста були ча

стинно або в цілості у ворожих руках. Дещо військового майна було 
теж у rарнізонах Коломиї, Станиславова, Золочева і Стрия. У містах 

як Бережани і Тернопіль, які були знищені війною та де, в часі війни, 
перебували тільки переходово прифронтові частини, військового май

на не було взагалі. Тим то й праця цього відділу була доволі важка, 

а не раз, мимо найенерrійніших старань референта, доброї волі та 
співдіяння невійськових, торговельних чинників, малоуспішна. 

Коли до цього додати, що ми в цей час, а особливо від тоді, коли 

румуни зайняли Закарпаття й відтяли нас від Угорщини та інших по-. 
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австрійських держав, - були немов би замкнені перстенем ворожої 

бльокади, то справа забезпечення армії в потрібний для безупинних 
боїв воєнний матеріял стала загрозливою для успіху всієї кампанії. 

Технічний відділ ДСВС дбав про потрібні комунікаційні засоби 
для армії на фронті, про телефонічний і телеграфічний матеріял, прn 

вистачальну кількість легких і важких автомашин та летунський пар1<, 

про все саперське знаряддя, а вкінці про заложення варстатів для на

прави самоходів і літаків. 

Санітарному відділові припала праця коло зорганізування нор
мальних і запасних військових лічниць в запіллі та польових при фрон

ті, старання про потрібну санітарну службу, лікарів і обслугу, та про 
здобуття потрібного матеріялу. Брак лікарів був дошкульний, хоч 

армія користала широко із услуг лікарів-жидів. Побіч браку муніції, 
недостача усього того, чого потребували військові лічниці, була най

більш вразливою частиною організму армії. 

Обов'язком письменничого відділу ДСВС було дбати про зла

дження потрібних військових писем і друків та вишукувати для не

знаної в українській мові військової номенклятури відповідних озна

чень. А вже ж створювати українські назви для різного роду зброї, 

відділів, військових ступенів, службових поручень та приказів, - це 

нелегка праця, що має водночас і велике культурне значення. Началь

ник цього відділу, четар УСС проф. Іван Боберський, виконав у цьо

му напрямі справді велике діло. У цьому відділі зладжено взір одно

строю для стрільців та старшин української армії та приступлено до 

видання хоч деяких карт Західньої Области, чим немов започатковано 

створення майбутнього українського військового картографічного 
інституту. 

Пресовий відділ при ДСВС подавав звіти із воєнного положен
ня на обох українських фронтах, польськім та большевицькім, як 

також інформації про важніші події з усіх ділянок державного й гро

:r,tадського життя в Україні і в світі. Відділ мав у свому розпорядженні 

радіотелеграфічну станцію, що служила як найважніший і безпосеред
ній шлях одержування вістей із світу. Всі важні, юиськові розпоря1.1.

ки оповіщувано в "Вістнику ДСВС"; для війська видавано окремий 

тижневий часопис "Стрілець". 

Оружна сила 3.0.У.Н.Р. носила все знамя національної і селянської 
армії, бо в ній обов'язково служили поки що лиш члени українськоі 
народности, сини українського села. 'Кожний жовнір складав припи
сану прися.гу на вірність нашій державі; за дезерцію та непослух від

повідав перед польовим судом. 

Присяга для українського жовніра, затверджена Українською На~ 

ціональною Радою, звучала: "Прися•гаю торжественно Всемогучому 
Богу-повинуватися вірно і слухняно З.У.Н.Р., Ії верховній владі, fi 
правительству, fi армії, як також всім fi керманичам та всему Уі ца
чальству, Іх поважати та захищати. Іх прикази та припоручення у вся
кій слуЖ!бі виконувати, проти кожного ворога, хтонебудь ним був .би 

і де тільки воля fi верховної влади вимагатиме на водах, на сушах, 
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у воздусі, в день і в ночі, у боях, у на.ступах, сутичках, і всякого рода 

підприємах, словом на кожному місці, в кожну пору, в кожнім слу

чаю хоробро і мужно боротися, наших військ, прапорів і оружж.я в 
ніякому случаю не покидати, з ворогом ніколи в найменші порозуміння 
не входити, завжди так вестися, як цього воєнні закони вимагають та 

як ·чесним воїнам личить, і в цей спосіб в чести жити й умирати. -
Так нам, Боже, допоможи-Амінь." 

За се влада нашої держави робила для нашо.і армії все, що у 

новітній, конституційній державі можна лиш ~було зробити. При ухва
ленні закона про земельну реформу застережено, що в першій мірі 
мусять бути наділені :землею інваліди, бувші члени української армії, 
та родини українських жовнірів, які лягли за волю України. Зате за

кон виключав цілком від наділу тих, які ухилилися від військової служ
би та які були засуджені за дезерцію з української армії в польсько
українській війні. 

Секретаріят Військових Справ мав в Станиславові приділене ліве 
крило першого поверху будинку Дирекції Залізниць. В тому самому 

будинку були ще приміщені Президія Державного Секретаріяту, Сек
ретаріят Внутрішніх Справ, Торговлі і Промислу, Освіти, Судівни'Цтва 
і Шляхів. 

Із замітніших розпорядків того періоду були: 

Обіжник Ради Державних Секретарів до повітових 1Комісарів з 
дня 3-го грудня 1918. р., в якому наказується Повітовим Комісаріятам 
перевести правильну військову бранку, що їй підлягатимуть всі муж

чини, уроджені в 1901. р. 
В половині ~грудня 1918. р. Секретаріят Військових Справ перевів 

загальний аванс старшин УГА о один ступінь вище, чим вони мали в 

австрій·ській армії. 

Розпорядок ч. ·28 з дня 31-го січня 1919. р.-про вирівнання за
леглих поборів поворотцям з полону. 

Розпорядок ч. 20 з дня 2-·го лютого 1919. р. про "Залізно-дорожну 
військову Управу", що їй доручено контролю транспортів та військові 

команди двірців. 

Розпорядок з дня 4-го лютого 1919. р. про організацію Духівниц

тва Українського Війська. Наказ звучав: "З днем 1-го січня 1919. р. 
заснував Д.С.В.С. вищий духовний уряд при Д.С.В.С. під назвою 

"Преподобництво." Справи 1бувшого "Фельдвікаріяту" в Українській 
Державі переходять до уряду Преподобництва при Д.С.В.С. а справи 

бувшого "Фельдсуперіорату" при бувшій Начальній Команді австрій
ської армії переходять до Польового Преподобництва при Начальній 

Команді Українських Військ. 
Розпорядком з дня 28-го січня 1919. р., ч. 21, заведено військові 

суди при Окружних Військових Командах під назвою "Палевий Суд 

Окружної Вій·ськової Команди в ... " 
Розпорядок з дня 2-го лютого оголошує побір до війська. Він 

звучав: "На основі рішення Ради Державних Секретарів з дня 15-го 

січня 1919. р. заряджую: 1. Безпроволочне покликання до служби без 
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оружжя всіх богословів. 2. Перегляд і поклик річників 1883. до 1900. 
рр. Окружні Військові Команди виконають це зарядження найдальше 
до 12-1го лютого 1919. р. його виконання зголосять до Д.С.В.С. теле

трафічно". 

До важніших подій того часу належить зарахувати експедицію 
на Закарпатську Україну, виїзд делеrації Галицького Уряду до 'Києва на 
Трудовий Конrрес, наради Окружних Командантів у Станиславові та 

приїзд антантськоі місії ген. Бартелемі. 

На початку лютого 1919. р. відбулася в Станиславові нарада Ок
ружних Військових Командантів під проводом полк. Вітовського. Ме

тою її було узгіднення організаційної та адміністраційної •схеми Ок
ружних Команд. До цього часу кожний округ творив для себе ніби 
окрему республику і тому по нараді рішено усунути такі різного рода 
недотягнення. Висліди цієї наради ·були дуже корисні, коли йшлося про 
зведення до спільного знаменника неузгіднених до тоі пори, - хоч би 

й як добре подуманих, - заходів Окружних Команд. 

Треба згадати, що чимало часу і енерrіі забирали Військовому 

Секретареві та його заступникові всякі засідання, інтерпеляції Війсь

кової Комісії Національної Ради в Станиславові, жалюгідні випади 

членів Військової Комісії проти виплеканої в хворобливій уяві воро

гів реrулярноі армії т. зв. "Зольдатески" і т. п. 

Згадати годиться ще й .про приїзди заграничних т. зв. обсерва

торів. Між іншими була тут в січні 1919. р. французька, а в квітні 1919. 
мадярська "місія". Ці "місії" приглядалися подіям в Станиславові та 

виїзджали навіть в райони поодиноких округів. Державний Секрета

ріят через своїх повновласників вів переговори з урядами Угорщини 

та Чехословаччини в справі достави воєнних матеріялів. Сот. Семен 

Маrаляс згадує у своіх споминах про те, що в лютому 1919. р. заклю
чено з Мадярщиною договір про доставу воєнного матеріялу, в якому 

мадяри зобов'язалися доставити в заміну за нафту відповідний воєн

ний виряд. До здійснення дuговору не дійшло через спротив комісаря 

нафтового басейну в Дрогобичі, Семена Вітика, - мовляв, мадяр.r~: 

дають надто низьку ціну за нафту. На підставі договору з Чехосло

ваччиною про доставу воєнного матеріялу надійшов був його перший 
транспорт до граничної станції Лавочне, - та було це вже в часі від

ступу ІІІ. Корпусу. Попри це йшли також постійні переговори з Уря

дом УНР. 

На припоручення Президента Українськоі Національної Ради, 

д-ра Евгена Петрушевича, зорганізовано вже 4. листопада 1918. р. 

"Збірну військову Станицю" у Відні. Заложив її старшина УСС, пор. 

Дмитро Катамай, - його заступником був сот. Роман Білинський. Ко

мандантом цієї Станиці назначено згодом полк. Антона Вариводу. йо
го заходами почали в березні 1919. р. голоситися до служби в УГА 

чимало кол. австрійських, активних старшин з вищою військовою осві

тою, між ними полк. r. Ціріц, підполк. Бем, от. В. Льобковіц, от. Штук
гайль т. ін. З іх приїздом до Станиславова піднеслися настрої армії 
та пожвавилася праця в рефератах Державного Військового Секрета-
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ріяту. Деякі з них перейняли працю в Секретаріяті, а інші були при

ділені до фронтових частин на пости та становиська командантів або 

старшин штабу. В Секретаріяті Військових Справ створено в лютім 
1919. р. пост Начальника Штабу, яким став полк. Ціріц, а його за· 

ступником підполк. Бем. 

Дня 13. лютого 1919. р. полк. Вітовський уступив із свого ста

новища Військового Секретаря, а урядування перебрав з днем 16. 
лютого 1919. р. полк. Курманович, який в тому часі був начальником 

Булави при Начальній Команді УГА в Ходорові. 

Дня 9. червня 1919. р., в наслідок проголошення Диктатури, роз

в'язано всі Державні Секретаріяти, а аrенди праці Військового Секрс

таріяту перебрала частинно Начальна Команда УГА, а частинно Вій

ськова Канцелярія Диктатури . 
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ОРГАНІЗАЦІЯ АРМІі 





Дмитро Микитюк, 

Хор. УСС 

Орrанізаqійна струнтура Унраїнсьної 
Гаnиqьної Армії 

Після розвалу австро-угорської 
монархії при кінці жовтня 1918. р. з 

усіх її народів в найтяжчому поло

женні, коли йшлося про створення 

своєї держави, найшлися українці. Ав
стрійьскі німці і мадяри змінили ли

ше формально політичний устрій у 

своїх країнах, а поляки, серби, хорва

ти, словінці, румуни і італійці приєд

налися до своїх національних держав. 

Навіть для чехів і словаків будова їх
ньої держави не робило великих 

труднощів, бо ж вони мали цілий до

бре вишколений адміністраційний а

парат, мали свою національну армію 

у виді т. зв. леrіонів, а крім цього во

ни -були під могутним покровом по-

ця зниика. зроблена. в грудні 1914. р. бідної Антанти, яка їм в цій будові 
в м~·качеві. держави всебічно помагала. 

Цілком інакше було в українців. Від Антанти вони не мали не 
тільки жадної військової допомоги, але навіть не могли надіятися на 

невтральну доброзичливість. Антанта під впливом ворожої польської 
дипломатії стояла беззастережено на 1боці поляків. *) Українці не 

мали теж ні своєї армії, ні адміністраційно·го апарату, бо він за ав

стрійських часів находився нз українських землях у ворожих поль
ських і мадярських руках. То ж і не диво, що після розвалу Австрії 

українцям прийшлося будувати свою державу від самих основ, і то у 

тяжких умовах воєнних змагань з поляками, та ще й у тому загальному 

хаосі, що витворився після розвалу австро-угорської монархії. 

ЗАВ'ЯЗКИ УГА 

Українсько-польська ВІина. яка розпочалася зараз таки після 
проголошення державности ЗУНР, заставила Уряд нової держави по

ставити в її будівництві на перше місце організування армії . Зав'яз

ком цієї армії стали ті вШськові частини, які в Листопадовім Зриві 
зайняли Львів і два боєві курені Українських Січових Стрільців, які 

дня 3-·ГО листопада 1918. р. прибули з їх дотеперішнього постою на 
Буковині до Львова. До цих перших частин відновленої української 

*) Про ролю Антанти у відношенні до українців в часі українсько-польської 
віІ!ни є в книзі окрема стаття. 
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збройної сили прилучилися вже в часі боїв у Львові дещо українсь
кого робітництва та студентської молоді, а далі ще деякі частини, 

зорганізовані по провінції військовими повітовими командами. При
був також з Одеси для зазначення соборности усіх українських зе
мель, невеличкий загін під командою отамана, пізнішого полковника 

Дієвої Армії, Андрія До.луда. Перед ві.в.ходом українських військ зі 
Львова, отже в дні 21-го листопада 1918. р. загальний стан цих військ 
виносив 161 старшин і 4.517" стрільців. Цей стан містив у собі полк 

УСС, який складався із 54 ста шин і 1.084 стрільців. Боєвий стаії 
ув значно менший, · о мав 120 старшин і 3.185 стр1льців, тобто ра

зом 3.305 людей. 

Завдяки високій національній свідомості українців у Східній 
Галичині та завдяки невсипущій і енергійній праці тих провідних оди
ниць, які взяли у свої руки керму молодої держави, організація 

Верховної Влади і цілої державної адміністрації пішла доволі скоро 
і гладко. За це організація збройних сил натрапила на значні труд
нощі і то цілком об'єктивного порядку. Головною перешкодою при 

організуванні правильної армії був брак своїх, для цього великого 
діла відповідних, старшин. Правда, в австрійській армії було чимало 

старшин-українців, але це все були запасові старшини і то нижчих 
ступенів, а вищого ступня старшин, а ще й до того штабових, 

між українцями майже зовсім не було. Був генерал Доброволя
Вітошинський, командант 129. австрійської бриrади, дальше коман

дант 6риrади ген. Кобилянський (брат письменниці Ольги), коман

дант дивізії на італійському фронті ген. Лаврівський, та ще може 

кілька осіб, але вони, з огляду на свій старший вік, до проводу ре
волюційного зриву не надавалися. Це, начебто незрозуміле явище 

треба пояснити тим, що серед тодішньої української інтеліrенції в 
Східній Галичині панували загально антимілітаристичні настрої, і 
батьки не хотіли посилати своїх синів до військових шкіл. Молод
шим старшиною генерального штабу був підполковник Віктор Кур
манович, але він був на італійському фронті і приїхав до Галицької 
Армії досить пізно. 

Цей ·брак потрібних старшин став причиною того, що організа

ція Галицької Армії ·була від початку великою імпровізацією. Вели

кою перешкодою в організуванні армії були теж загальна перевтома 

чотирилітною світовою війною та страшна економічна руїна, що її 

зазнала Східня Галичина впродовж 1914.-1918. років. 

В основу творення Галицької Армії принято систему загаль

ного обов'язку військової слvжби, бо розпорядком ДСВС від дня 
15-го листопада 1918. р. покт1кано до зброї усіх чоловіків-українців 
від 18-35 років життя. Це остаточно розв'язало й уреrульовало це 
важне питання та усунуло мобілізаційний хаос, який панував в пер

ших днях листопада. •Брак військового виряду не дозволив покли

кати до військової служби дальших річників. Чужонаціональне на
селення не покликано до українського війська, але, не дивлячись на 
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це, зголосилося до нього багато галицьких німців жидів, головно 

лікарів. 

НАЧАЛЬНА КОМАНДА І ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ 

Першою з найважнійших військових установ Галицької Армії 
зорганізувалася Начальна Команда, яка до 8-·го листопада 1918. р. 
називалася "Українська Генеральна Команда." Начальна Команда -
це найвище командування українських військових сил в українсько
польській і українсько-московській війнах 1918.-1920. років. Головним 
її завданням було кермувати всіми воєнними операціями та організу
вати фронт і найближчу прифронтову полосу. Відповідала штабові 

Дієвої Армії УНР. 

На чолі Галицької Армії стояв Начальний Вожд зі своїм поміч

ником-начальником булави (шеф генерального штабу). До помочі 
мав він цілий ряд помічників-референтів, які творили якраз На

чальну ·Команду. Начальник штабу кермував боєвими операціями 
при помочі "Оперативного Відділу." 

Ще в часі ·боїв у Львові Начальна Команда, крім головного 
команданта, начальника штабу, начальника канцелярії штабу, стар

шин для доручень і адьютантів, складалася з таких референтів: 

артилерійного, муніційного, зв'язку, розвідки, прохарчування, сані
тарного, польової жандармерії, самохідного, обозного, доповнень, 
пресового і каси. 

В часі монтування і організування фронту довкола Львова, орга
нізація Начальної Команди зм:шила свою дотеперішню схему. Коли 

Начальна Команда після відвороту зі Львова осіла спершу в Бережа
нах, а опісля в Ходорові, то штаб Головної Команди складався з 
двох відділів: одного тіснішого - оперативного, і другого ширшо
го-матеріяльного. До першого належали: оперативний, зв'язку, роз

відки, муніційний, летунства, залізничих шляхів і автомобільний, а до 
другого: персональний, інтендантський, санітарний, ветеринарний, вій

ськового духівництва і судівництва. 

В подібний спосіб, тільки з меншим числом референтів, були 
зорганізовані штаби команди корпусів і бриrад. Офіційним органом 

армії був, видаваний з початку ДСВС, а опісля Диктатурою, часопис 
"Стрілець", який виходив у Станиславові, Стрию, Борщеві і в Кам'ян
ці. Команда І .. Корпусу видавало свій орган "Козацький Голос." 

Начальний Вожд Галицької Армії був відповідальний перед най
вищим сувереном ВУНР-Виділом Української Національної Ради, 
який його іменував та кожної хвилі міг відкликати, а відтак перед 

Диктатором. Титул "Начальний Вожд", командант Галицької Армії за

чав уживати від липня 1919. року. Осідком Начальної Команди по за
лишенню Льво.ва були з початку, через короткий час, Бережани, потім 

Бібрка, де перебував лиш тісніший шта1б, а опісля через кілька міся

ців, від 20-го січня 1919. р. Ходорів, де в будинку повітового суду 

примістився цілий штаб Начальної .Команди. 

Вслід за Начальною Командою, а саме вже 9-го листопада 1918. 
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НАЧАЛЬНА КОМАНДА УГА В ХОДОРОВІ 1919. РОКУ 

Сидять від ліва до права: Дмитро Кренжаловський - референт автокольони, сот. 
Теодор Гоза - референт артилерії, от. Ал. Штробель - начальний інтендант, от. ген. 
штабу Альфонс Ерлє - начальник опер. штабу, ген. Мих. Омелянович-Павленко - Нач. 
Вожд УГА, полк. В'іктор Курманович - начальник штабу, от. Альфред Шаманек - за
ступник начальника опер. штабу, отець Андрій Калята -- начальний капелян, сот. Ерен
берrер - голова комісії пропаrанди і інформації, пор. Гр. Мекетей - ред. "Стрільця". 



року почало організуватися військове міністерство під назвою Дер
жавний Секретаріят Військових Справ. Після введення Уряду Дик

татора дня 9-го червня 1919. р., коли то Виділ Української Національної 
Ради передав всю законодатну і виконну владу д-ві Евгеневі Петру
шевичеві, як уповноважному Диктаторові, Державний Секретаріят Вій

ськових Справ, як і всі інші Державні Секретаріяти, скасовано, а їх 
діловодство перебрали почасти Начальна Команда, а почасти Війсь

кова Канцелярія Диктатора. Начальній Команді підлягала теж ство
рена в травні 1919. р. "·Команда Запілля,'' а в червні, створено на її 
місці "Команду Етапу Армії". 

ОРГАНІЗАUІй.НА СТРУКТУРА АРМІІ 

Що стосується організації УГА під військово-адміністраційним 

оглядом, що її основою став розпорядок деве з дня 15-го листо
пада 1918. р. про військово-т~риторіяльний поділ Східньої Галичини 

і української частини Буковини на три Військові Области: Львівську, 

Тернопільську і Станиславівсь1<у. Кожна з цих областей ділилася на 

чотири Військові Округи з Окружними Командами на чолі, в склад 

в яких входили 4-5 політичних повітів з Повітовими Командами. 

ІЦо ж до організації в тактичному понятті, то Галицька Армія 
в перших двох місяцях, тобто до кінця грудня 1918. р. була міша

ниною реrулярних і партизанських або напів партизанських відділів, 

сотень, курінів, чи групи, які оперували здебільша на власну руку, без 
належного зв'язку з вищими командами. Провідники Листопадовоrо 
Зриву не передбачали поважнішого спротиву поляків і тому поль
сько-українська війна заскочила їх у значній мірі несподівано. Через 
те до повної організації збройних сил прийшло доволі пізно. Що.йно 

тоді, коли показалося, що поляки наважилися зайняти цілу Східню 

Галичину, потворилися в різних сторонах краю менші, чи більші боєві 
групи, і саме вони стали зав'язком боєвого. фронту там, де загро

жували поляки. 

В цих групах ·були самостійні полки, курені, а навіть самостшю 
сотні. їх сила була теж дуже різна. Бували сотні сильніші від куренів, 
а навіть від деяких полків. З назначуванням командантів було зразу 
теж різно, одних призначив ще колишній головний командант полк. 
Стефанів, інших ДСВС, а ще інші взяли самі в перших днях листопада 
команду у свої руки і держали її досі. Дуже різнородні були теж назви 
куренів чи полків. Це ·залежало переважно від ініціятиви їх організа
тора. Деякі частини означувано лише порядковим числом, як напри

клад "Четвертий курінь", інші знову називалися по назвах міст, в 
околицях яких їх зформовано, як наприклад "Сокальський курінь," 

а ще інші носили назву імен славних осіб з нашої історії, як напри
клад "Перший Львівський піхотний полк ім. князя Льва". Сталося це 
тому, що після Листопадового Зриву не була ще як слід зорганізована 
центральна, військова влада, а в наглій потребі не тільки провінціо
нальні установи, чи команди, але і поодинокі енерrічніші старшини 
творили самотужки військові частини. -Кожний робив тоді так, як 
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розумів, знав, як умів чи як міг. Тому Галицька Армія у своїх почат
ках уявляла собою такий різнородний склад і форму. 

Найскорше і найперше після відступу зі Львова утворилися, під 
загрозою випаду поляків, на сході "Група Схід," а на півдні від Льво
ва "Група Старе Село." Ці дві перші боєві групи зорганізовано завдя

ки ініціятиві команди полку УСС. Обі ці групи стали зав'язком під
львівського фронту, а опісля стали вони ядром 11. Корпусу. 

Проти польських відділів, які намагалися в грудні 1918. р. зайня
ти північну Галичину, створилася "Група Північ" із підгрупами: со

кальською, угнівською, белзькою, равською, яворівською і янівською. 
Ці групи стали ядром І. Корпусу. 

Також проти Перемишля, який 11-го листопада 1918. р. через не
рішучість українців опинився в руках поляків, створено "Групу Пів
день," яку творили самостійні боєві групи: "Група Щирець," "На
варія," ' 1Рудки", "Крукеничі," "Хирів", "Лютовиська," "Гли·бока", і 
"Карпатська". Ці групи стали опісля ядром ІІІ. Корпусу. 

Такі групи були в початках існування Галицької Армії найвищою 

тактичною і адміністраційною одиницею. Спершу всі вони були дуже 

різнородні так під оглядом складу, як і боєвої сили. Найсильніші і 
найкр_аще зорганізовані були з початку обі підльвівські групи, бо 

вже від кінця листопада прибували до них підкріплення з краю. В 

склад групи входило звичайно 3-5 куренів піхоти, 2-3 батерії і малий 
відділ кінноти. В оперативному відношенні ці групи підлягали На
чальній Команді, а під адміністраційним оглядом більшість груп були 

самостійні і мусіли на власну руку організувати і забезпечувати своє 
запілля, старатися про прохарчування, про боєві запаси, а навіть про 

поповнення людьми. 

ПЕРЕОРГ АНІЗУ·ВАННЯ УГА 

Основну реор·ганізацію Галицької Армії переведено з початком 

січня 1919. р., коли то армія одержала остаточну організаційну схему і 
перетворилася в реrулярну армію. Сталося це завдяки фаховій і невси

пущій праці тодішнього на·чальника штабу Начальної Команди, пол

ковника Евгена Мишківського. 

Від цього часу Галицька Армія складалася з трьох корпусів. В 

склад кожного корпусу входили чотири піхотні бриrади, й кожна з 

них складалася з трьох до пяти піхотних куренів, полку артилерії, 
сотні кінноти, технічної сотні, сотні зв'язку і допоміжних формацій, 

як санітарних, інтендантських і т. д. В склад піхотного куреня входило 
3-4 сотні піхоти і сотня скорострілів, а в склад полку артилєрії зви

чайно 4 батерії, по 4 гармати кожна. 
Бриrади носили чергові числа, а побіч них ще і назву, яка вказу

вала на ту частину краю, з якої дана ;бриrада діставала доповнення, 

або місцевість, в якій вона почала формуватися, наприклад, "2-га Ко
ломийська ·бриrада," "З-тя Бережанська 1бриrада" і т. д. Тільки 1-ша 
бриrада Українських Січових Стрільців поповнювалася з цілої Гали
чини для •збереження традиції, що в ·часі світової війни до УСС всту-
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пали добровольці з цілого краю. Після основної реорганізації Галиць
ка Армія мала 12 •бриrад в трьох корпусах. 

Перший корпус зформований в січні 1919. р. постав з "Групи 
Північ" і тому до нього входили такі бриrади: "5-та Сокальська," 
"6-та Равська", "9-та Белзька" і "10-та .Янівська" та кінний полк. За 
час українсько-польської Еійни командував ним полк. Віктор Курма
нович, а опісля полк. Осип Микитка, полк. Альфред Шаманек, а вже 

при самому кінці, в часі примусової злуки з большевиками, от. Оме
лян Лисняк і сот. Юліян Головінський. Начальниками штабу корпусу 
були по черзі: сот. Богдан Гнатевич, от. Вурмбрандт, от. Зегорш, от. 
Куніш, от. Льонер, от. Ерлє і сот. Кох. В часі боїв під Львовом постій 

Команди корпусу був в Камінці Струмиловій. В часі побідного походу 

на Киів в серпні 1919. р. І-ший Корпус творив центральну частину 

ударної армійської групи під командою ген. Кравса. 

Др}'Ігий корпус називався спершу "Осадний Корпус", бо його ча

стини обля-гали Львів. Зформований в січні 1919. р. з "Групи Схід," 
·'Старе Село", і "Наварія." До нього входили: "1-ша бриrада УСС", 

"2-го Коломийська", "З-тя Бер~анська" і "4-та Золочівська." Першим 
командантом був полк. Мирон Тарнавський, а коли він став Начальни:м 

Вождом УГА, командантом призначено полк. Арнольда Вольфа. На

чальниками штабу корпусу були: полк. Папп де .Яноші Ляйош, під

полк. А. Шаманек, от. Ф. Льонер. Начальником оперативного відділу 

був сот. Г. Кох. Адьютантом полк. Тарнавського був чет. УСС Дмитро 

Паліїв. Санітарний шеф корпусу, лікар-сотник Вол. Коцовський нале
жав до найбільш совісних і трудячих старшин в цілій УГА. Другий 
Корпус відіграв велику ралю в т. зв. чортківськім проломі і офен

зиві ген. Грекова, а на Наддніпрянщині творив ядро лівої армійської 
групи в офензиві на Киї!3. В часі облоги Львова місцем постою Ко

манди Корпусу було містечко Бібрка. 

Третій Корпус зформований теж в січні 1919. р. з ''Групи Південь". 
До нього належали: "7-ма Львівська бриrада", "8-ма Самбірська", 

"11-та Стрийська" і 1-ша Гірська бриrада." На протимосковському 
фронті до ньо·го належала "2-га ·Коломийська бриrада" і окрема бри
rада кінноти. На початку існування корпусу його командантом був 
полк. Гр. Коссак, відтак ген. rембачів, а пі·зніше, підвищений до 
ступня rенерала, полк. А . .Кравс. Начальниками штабу корпусу були 
по черзі: підполк. Папп де .Яноші Ляйош, підполк. К. Долежаль, от. 
Р . .Якверт і полк. В. Льобковіц. Осідок корпусу був в Стрию. 

В часі побідноі офензиви УГА на Киів в серпні 1919. р. штаб 
ІІІ-го корпусу представлявся так: Командант корпусу ген. хор. Антін 

Кравс, шеф штабу майор ген. штабу Вільгельм Льобковіц, начальник 

оперативного відділу сот. Корнило Купчанко, адьютант оперативного 
відділу хор. Савицький. Перші три старшини творили дійсний опе

ративний штаб корпусу. 

Персональним референтом був сот. Т. Сивак, зв'язку сот. Ігна
тенко, амуніційний референт пор. Ломінський, а потім полк. Шкля
ренко. Командантом телефонічної сотні був чет. Д. Пеленський, а 

79 



КОМАНДА ІІІ-го КОРПУСУ УГА. Стрий в січні 1919. р. Від ліва до права: Пор. Роман 
Придаткевич, чет Іван Медвідь, сот. Антін Галька" сот. Іваницький, пор. Барчинський, чет. 
Василь Коссак, сот. Ярослав Селезінка, пор. Михайло Брик, полк. Гриць Коссак, пор. Грет
чак, підполк. Пап де Яноші, сот. Михайло Колтунюк, пор. Макух, пор. Ломінський, хор. Д. 
Пеленський, хор. Коцюрко, чет. Вас. Кандяк, пор. інж. Комаринський. 

о 
оо 



його помічниками були: підхор. Садовський, підхор. Микола Демянчук 
і Микола Бігун. Санітарним шефом був полк. д-р Андрій Бурачинський. 

ветеринарним референтом чет. Павлусевич, начальником польового 

суду був сотник-авдитор д-~ Br)JI. Кіжик, командантом польової жан
дармерії сот. Любомир Огоновський, а його помічником пор. Модест 
Куп"Чак та бунчужний Іван Демянчук. Технічним референтом був пор. 

Флюнт, а командантом технічної сотні пор. Баренбліт, а його заступ

никами чет. Коваль і підхор. Голій. Інтендантом ·був сот. Михайло 
Татух, а його заступником хор. Мих. Мартинець. Обозним був пор. 

Сольчаник, а ліквідуf'J'ІИМ старшиною пор. Грещак. Польовим ду
хов•жком був о. !о.' .х. .Ю.зьвяк. Начальником канцелярії був чет. 

Я:•ів Мацюк, а його помічНИІі..ами хор. Мих. Демянчук і хор. Осип 

~ Іиндзин. Тут працювали теж дві сестри Захаріївні, одна Марія (піз
ніше п. Рудницька) і Олена (пізніше п. Томоруr). Обі походили зі 
села Дуліби, пов. Стрий. Крім них працювали ще тут панна Качмар
ська і Літинська. 

В червні 1919. р. Начальна Команда на чолі з ген. Грековом за
плянувала створення дальших 8 6риrад, тобто двох дальших корпусів, 
а саме ІV-го і V-го, але зменьшення території в наслідок відступу 
частини УГА на схід, отже брак людського поповнення змусили її за
лишити цей плян. В часі чортківської офензиви намічено штаби для 

нових •бриrад (14-та Станиславівська, 15-та Теребовельська, 16-та 
Чортківська, 17-та Бучацька, 18-та Тернопільська і 21-ша), але по 
переході за Збруч штаби розформовано і доповнено давні бриrади. 

Залишилася тільки 14-та бриrада, яка заступила в З-тім корпусі 1-шу 
Гірську Бриrаду от. Черського, що в часі польського наступу весною 

1919. р., відрізана від других частин, перебилася на територію Ч.С.Р. і 

там зістала інтернована. 

Така форма переорганізації, яку започаткував полк. Е. Мишків

ський, а закінчив його наслідник полк. В. Курманович, показалася дуже 

доцільною з огляду на характер війни як у Галичині, так і пізнійше 
за Збручем в Наддніпрянщині. Бриrади, хоч розмірно невеликі боєві 

з'єднання, зі всіми родами зброї як піхотою, артилерією, кіннотою й 

другими допоміжними формаціями, могли діяти самостійно. 

Та мимо того, що УГА дістала тепер однородну організацію, то 
все таки й тоді її складові частини, тобто корпуси і бриrади, вияв
ляли деякі ріжниці в силі й кількости формацій та в організації бу

лави. Одні бриrади мали по три куріні піхоти, а другі по пять а·бо 

і шість, одні залишили куріні самостійними, а деякі сильнійші бри
rади як 7-ма і 8-ма злучили їх у полки. Одні курені мали менше, а другі 
більше скорострілів, деякі орудували мінометами або піхотними гар
матами і т. д .. Те саме ·було й з другими родами зброї-артилерією й 
кіннотою. В деяких бриrадах було на одну батерію менше, в другій 
більше гармат, а в деяких із них були кінні 6атерії. Одні бриrади 
сформували повні сотні кінноти, а другі лише невеликі відділи. Але 
ці ріжниці між корпусами або бриrадами не нарушували загального 
пляну органзації, як теж і не утруднювали кермувати ними. Іх боєва 
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сила була приблизно така сама. Ця форма організації ГА залишилася 
до березня 1920-го ро_ку, себто до часу, коли по злуці з червоною 
армією, большевики змінили корпуси в бри.rади з трьома полками 

піхоти, одним полком кінноти та дивізіоном артилерії (один полк 
легкої і один важкої). 

Після реорганізації УГА кожна фронтова частина складалася з боє

вих відділів і допоміжних формацій. До боєвих належали: піхотні ку
рені зі скорострілами, мінометами і піхотними гарматами, дальше 

артилерія, кіннота, панцирні авта і бронепоїзди, піонірські сотні 
і летунство. До помічних формацій причислялися відділи: зв'язку (те
лефон, телєrраф і радіо), розвідки і пропаrанди, технічні, санітарні 
і інтендантські формації (склади, пекарні, обозні валки), майстерні та 
автокольони. Спеціяльні формації, як саперні сотні, залізничі коман
ди артилерія і летунство Начальна Команда залишила до виключно 

своєї розпорядимости. 

Команди корпусів ГА були зорганізовані як слідує: на чолі кор

пусу стояв ко.мандант з начальником булави (штабу). Булава корпусу 

ділилася на два головні відділи: оперативний та організаційно-матері

яльний. В оперативному відділі, що кермував боєвими операціями 
працювали: начальник відділу, референт зв'язку, розвідки та арти

лєрійний. Цим р~ферентам підлягали відповідні підвідділи, і так: 

референтові зв'язку-сотня зв'язку (телефон, телєrраф радіо), рефе
рентові розвідки-розвідочний відділ (розвідчики), а артилєрійному 

і амуніційному референтам-майстерні, склади зброї та муніції і муні

ційні валки. 

Завданням організаційно-матеріяльного відділу було дбати про 
нормальний хід праці всіх допоміжних формацій й тому він складався 

з таких референтів: санітарного шефа, ветеринарійного лікаря, інтен

данта, корпусного духовника, обозного референта, технічного рефе
рента, референта пропаrанди корпусного судді, ліквідуючого старшини 

і персонально.го референта, який рівночасно був начальником кан

целярії. 

Теж при команді корпусу був ряд допоміжних формаЦій, які 

підлягали відповідним референтам, як наприклад, технічна сотня, обоз

на валка з майстернями, лічниця, склади одягу, виряду, харчів, по

льова жандармерія, польовий суд, булавна сотня, стаційна команда і 

т. п. 

Доповненням баєвих частин і військових формацій та установ, 
організацію кошів, піхотних і артилерійських вишколів підстаршин і 
старшин, постачанням муніцїї, воєнного виряду і харчів для фронту 

і т. п. займався Державний Секретріят Військових Справ зі своїми ви
конними органами на місцях, тобто Окружними і Повітовими Коман
дами .. колиж в червні 1919. р. розв'язано ДСВС, всю цю працю вико.

нувала "Команда Запілля". а опісля ".Команда Етапу Армії." Уі коман
дантом з початку був полк. Гр. Коссак, а за Збручем от. Зегорш; 
шефом штабу сот. д-р Давид, а інтендантом сот. д-р Ілько Цьокан. 

Так то в загальному зарисі виглядала Організація Галицької Ар-
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мії. І коли сьогодні оцінювати 11 з перспективи 40-ліття і при спокій· 
ній аналізі всіх тих обставин, серед яких ту організацію проведено, то 
треба просто з подивом підкреслити онту велитенську працю, що її 

виконано і то в такому короткому часі, бо фактично впродовж пів

тора місяця. 

За цей короткий час армія, і то в часі гарячих та завзятих боїв 
на фронті, виросла в поважну, на европейський лад зформовану, боє

ву силу, що нараховувала біля 60 тисяч бійців, з добре забезпеченим 
запіллям. ~За це бракувало цій армії постійно, правильного і до· 
статнього матеріяльного за·безпечення, достаточного поповнювання 
людьми та спокійного вишколу. 

Сильно давалося відчувати, головно в перших початках, теж 

брак власних вищих старшин. Це пекуче питання Уряд розв'язав в 

одинокий можливий тоді спосіб, а саме вербуванням старшин кол. 
австро-угорської армії і то здебільша німців· уроженців Галичини, 

які віддали УГА неоцінені услуги. *) 
Після злуки Галицької Армії з Добровольчою Армі€ю ген. Дені· 

кіна перемінено назву Галицької Армії на "Українська Галицька Ар· 
мія," а по примусовій злуці з Червоною Армією большевики пере
звали на "Червона Українська Галицька Армія." 

Революційна Воєнна Рада ХІІ-тої Радянської Армії, в якої склад 

увійшла ЧУГ А, переформувала галицькі корпуси в бриrади і тимча-

*) Гляди розділ С<УІ'. д-ра Коха: "ВіАськовиА провід УГА." 

Присяга одного з коломийських куренів перед відходом на фронт 
під Львів на ринку в місті Коломиї. Присягу переводить дня 15. грудня 
1918. р. окружний командант сот. Теодор Приймак. 
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совим керманичем армії призначила галицького комуніста Василя 
Порайка (зі Снятинщини), а його заступником і фактично дійсним 

командантом став наддніпрянський .українець, комуніст Солодуб. Ке
рівником в політичних справах став Михайлик, політичним коміса
ром Пучко, а начальником штабу полковник російської царської ар
мії-Іванов. Начальну Команду перезвано . на "Польовий Штаб ЧУГ А." 

В часі Примусової злуки з Червоною Армією наступила реоргані
зація УГА в ЧУГА (Червона Українська Галицька Армія) і ця реорга
нізація п.редставлялася так: Піхотні бриrади, а саме 1-ша, 2-га і З-тя 
складалися кожна з трьох піших полків, а кожний полк з трьох піхот

них куренів по три піші і одна скорострільна сотні. Крім цього кожна 

бриrада мала свій запасний курінь, що мав дбати за доповнення пі

хотних частин бриrади. 

Ті три бриrади ЧУГ А представлялися так. В склад 1-ої бриrади 
ЧУГА входили 1-ий полк червоних УСС (це кол. 1-ша. бриrада УСС), 

З-ий полк (кол. З-тя Бережащ:ька бриrада) і 7-ий полк (кол. 7-ма 

Львівська бриrада). 

В склад 2-гої бриrади ЧУГА входили такі полки: 4-ий полк (кол. 

9-та Белзька бриrада), 5-ий полк (кол. 10-та Янівська бриrада) і 6-ий 
полк. (кол. 6-та Равська бриrада). 

В склад З-тої бриrади ЧУГА входили такі полки: 2-ий полк (кол. 
2-га Коломийська бриrада), 8-ий полк (кол. 8-га Самбірська бриrада) 

і 9-ий полк (кол. 11-та Стрийська бриrада). Кол. 4-та Золочівська 

бриrада УГА не ввійшла в склад ЧУГ А, кол. 5-ту. Со.кальську бриrаду 
УГА п_еретворено в 2-гий кінний полк, а кол. 14"~а бриrада УГА тво
ри:ц~>~·апасний курінь . 

. 3' артилерійських полків І-го і ІІІ-го Корпусів УГА зорганізовано 
по одному легкому див1зюнові, а з артилерійських полків ·П-го Кор

пусу УГА створено один тяжкий дивізіон, яким командував сотник 
Юліян Шепарович. 

Рівночасно большевики створили при ЧУГА 1-го березня 1920. р. 
т. зв. Революційний Воєнний Трибунал. його головою призначено по
літичного комісара Пучка, а членами от. д-ра Степана Шухевича ·.і 
пор. Володимира rадзінського. 

На початку квітня 1920. р. галицькі бриrади відійшли на польсь
кий фронт, де їх розділено між большевицькі дивізії, а Польовий 

Штаб переїхав до Києва. 
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НОРОТИІ ІСТОРИЧНІ НАРИСИ БРИГАД УГА 

Галицька Армія числилн 12 бриrад, які відогравали ролю пер
шого з'єднання різних родів зброї, подібно, як у першій світовій 
війні дивізії. В часі чортківської офензиви створено ще дві постійні 
бриrади, а саме: 14-ту і 18-ту. 

І-ША БРИrАдА У.С.С. 

Ядром І-шої бриrади Українських Січових Стрільців були два 

боєві курені Леrіону УСС. Ці курені, враз з другими частинами по 
відході зі Львова в ночі з дня 21-го на 22-го листопада 1918. р. 

створили трупу "Схід". По рР.організації УГА в січні 1919. р. в 

склад І-шої бриrади УСС входив один полк піхоти з трьома піхот
ними куренями. Пізніше зорганізовано ще два курені 2-го полку. 
Командантом бриrади був сот.. пізніше отаман Осип Букшований, 

начальником штабу сот. Мирон Луцький, а адьютантом пор. Іван 
Іванець. Полком командуваn сот. Зенон Носковський а адьютантом 

l-1го полку був пор. Вол. Верхомий. Командантами куренів були: 1-го 

пор. Онуфрій Іванович, 2-ro сот. Богдан Білинкевич, а 3-го пор. 

Сократ Іваницький. Командантом 1-го куреня 2-го полку був пор. 
Іван Яремич, а 2-го пор. Воробець. 

Командантом гарматного полку був сот., пізніше от., Ярослав 
Воєвідка. В склад гарматного полку входили 4 леткі (по 6 ,гармат) 
і одна тяжка 1 О цм. ба тер і і. Ко мандантом скорострільних сотень був 

пор. Осип Квас, піонерської сотні пор. Котлярчук, технічної сотні 
чет. Василь Клим, а потім пор .. калитчук, командантом мінометного 
вишколу був чет. Мирон Заклинський, кінної сотні чет. Лев Лепкий, 

муніційним референтом був чет. Ст. Никифорук, інтендантом пор. 
Ів. Нагайло і чет. П. Федишин, харчові склади вів чет. С. Кіржецький, 
різню хор. Кисіль, пекарню хор. Миджин, а кінську лічницю вете
ринарний лікар чет. Кравчик. Ліквідаційні справи провадив чет. Вол. 
Кипріян, а обозну валку сот. Микола Стронський. Санітарним шефом 
був лікар д-р Вол. Щуровський, технічним референтом пор. Кузь

мович, польовим духовником о. Евген Кушлик, на Наддніпрянщині о. 

Макарій Каровець, а у Вишколі о. Анатоль Базилевич. Команді бри
rади підлягав Вишкіл, який стояв у Розвадові над Дністром під ко

мандою сот. Вол. Краснопери. Кошем, що в перших днях листопада 
1918. р. переїхав з Вижниці до Станиславова, командував сот. Роман 

Дудинський, а потім сот. Бо·гдан Гарасимів. Прес-квартиру вів хор. 

Андрій Бабюк, а світливцем 5ув пор. Теофіль Мойсейович. І-ша 
бриrада УСС брала участь в кривавих боях під Львовом в районах 

групи "Схід" і групи "Старе Село", а потім в часі т. зв. березневої 
офензиви під Долиняgами, Вовчухами, Братківцями, Городком, Судо

вою Вишнею, а дальше вславилася в часі чортківської офензиви в 
боях під Ласківцями, Денисовом, Купчинцями, Бережанами і Дунаєвом. 

За виявлену надзвичайну хnробрість і відвагу в часі чортківської 
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офензиви, а головно в побіднім бою за Бережани, Начальна Команда 
УГА, наказом з дня 22-го червня І9І9. р., число 4З, піднесла о один 

ступінь вище команданта гарматного полку сот. Яр. Воєвідку, коман
данта батерії пор. Івана Балтра і чет. Вол. Верхомого. 

На Наддніпрянщині бриrада відзначилася в боях з 6ольшевиками 
і денікінцями під Ободівкою, Христинівкою і Уманем. В часі перебу

вання в Кам'янці до І7. серпня І9І9. р. як резерва об'єднаних укра· 

їнських армій, І-ша бриrада УСС числила 6 тисяч харчового стану. 
По примусовій злуці з червоною армією І-шу бриrаду УСС зве

дено в один піхотний полк, яким командував сот. Носковський і віді
слано на протипольський фронт під Чуднів. Тут полк враз з З-тим 
(кол. З-тя Береж. бриrада) і зі 7-мим полком (кол. 7-ма Львівська бри

rада) входив в склад 44-тої большевицької дивізії ХІІ-тої армії, якої 
штаб стояв в Києві. В часі поJ1ьської офензиви на Київ (24-~го квітня 
1920. р.) 2-гий курінь перебився через польський перстень і перейшов 
на лівий берег Дніпра. Тут доповнений недобитками з других частин в 

піший полк, як 3-тий батальйон 395. полку, під командою майора П. 
Шеремети, бере участь в бо.1ьшевицькій офензиві на Варшаву, в часі 
якої здобув Новоград Вол., Луцьк і піДХодить під Грубешів. При відво

роті вже тільки рештки вертають на Наддніпрянщину. От ту останню 
частину І-шої бриrади УСС на жадання Польщі большевицька влада 

розформувала біля Уманя в І 922. р. 

Частини З-го куреня з відділами З-го і 7-го полків під командою 

полк. Бізанца, вирвавшися з окруження в околицях Козятина, подали
ся на схід і тут в сквирськім повіті залишили червоні частини і ста

ралися получитися з Дієвою Армією, яка в тім часі, під командою 
ген. Павленка, вертала з Зимового Походу. Коли ця злука не увінчалася 

успіхом, частини кол. І-шої, 3-тої і 7-мої бриrад зложили зброю перед 

поляками. Це було дня ІО-0го травня І920. р. на полі коло села Нижна 
Кропивна, біля містечка Райгородка, недалеко м. Гайсина. По приході 
до Вінниці польська команда відіслала стрільців до табору полоне

них в Фридрихівці біля Проскурова, а старшини ввійшли у склад б-тоі 

Херсонської дивізії, якою командував полк. А. Долуд. 

Перший курінь, по відвороті з під Чуднова, перейшов з обозом 
через Бердичів до містечка Махнівки, де зупинився штаб 44-тої боль

шевицької дивізії зі всіми різними своїми боєвими і запільними ча
стинами. Дня 30-го квітня І 920. р. кінна польська дивізія ген. Ромера 

оточила Махнівку і відрізала куреневі відворот на схід. .Курінь під 
командою сот. Мих. Чичкевича пішов до наступу на обсаджений 
ворогом залізничий шлях Козятин-Вінниця, розбив поляків, здобув 

скоростріли і забрав полонених, між ними шефа штабу дивізії. Одначе 
большевицьке командування прориву не використало, поляки пішли 

до протинаступу і курінь попвв в полон. В цьому бою загинув обоз 
І-шої бриrади враз з дорогоцінним архівом. Пропали там рукописні 

матеріяли до визвольної війни, пропало до 900 цінних фотографічних 
неrативів, ·багато рисунків і шкіців, а дальше бібліотека орхестри 

УСС, ноти, партитури і орхестральні композиції. 
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Так трагічно, а.ле з вояцьким достоїнством, закінчи.ла 1-ша бри

rада УСС своє існування. 

* 
Джерельні дані пода.ли: Кол. шеф штабу 1-шої бриrади сот. Ми-

рон Луцький і чет. Мирон Заклинський. 

Or. Осип Букшованнй Сот. Мирон Луцький 

Пор. Сократ Іваницький Чет. Ст. Городецький 
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2-ГА КОЛОМИІіІСЬКА БРИrАДА 

Створилася при кінці січня 1919. р. з групи "Старе Село", і скла-

11. далася з трьох куренів піхоти, які організували і висилали на фронт 
Окружні Команди в 0Коломиї і Станиславові. 

В другій половині листопада 1918. р. прибув з Коломиї курінь 
під командою чет. Вол. Букшовано;го, а на початку грудня другий ку
рінь під командою пор. Вол. Левицького. Дня 19. грудня прибув знову 
з Коломиї 3-тий курінь 24. по.11ку ім. гетьмана Дорошенка. Курінним 

командантом буя з початку пор. Олекса Найда, потім пор. Вол. Ма
цуський, а на кінець, від 8-1ГС' травня 1919. р. пор. Данило Бізанц. 

Адьютантом був хор. Роман Nіарущак. Курінь мав три сотні, якими 

командували: 7-мою чет. Петро Кривоносюк, 8-мою чет. Мих. Гуме

нюк (згинув в бою 12'-го січня 1919. р. в Козельниках), а по його 
смерти чет. Степан Слюсарчук, а 9-тою чет. Василь Юрченко. Крім 

цих старшин до цього куреня належали ще такі старшини: (прихо

дили з поповн~ннями) пор. ~пл. Струць, четарі: Зенон Кирилович, 

Бородайкевич, Людвик rypa, Петро Арсенич, Олекса Балицький, 

Петро Альбота, Лев Брінr (німець), Лука Луців, Мих. Кумановський 

і хорунжі: Сербинський (згинув в бою 27. грудня 1918. р. під Сокіль

никами), Осип Фодчук, Мурин, Гарас, Мудрак і ст. Булавний Василь 

Ілащук. Скорострільною сотнею командував чет. Феданків, а хар

човим старшиною був хор. Василь Максимець. Харчовий стан цього 

куреня виносив 11 старшин і 515 стрільців. Командантом броневика 

(опанцериний паровик) був пор. Степан Руменович. 

Дня 17-го травня 1919. р. 3-тий курінь відїхав поїздом зі станціі 

Підмонастиря на фронт :під Дрогобич і був приділений до 8-мої Сам

бірської бриrади і був в її складі аж до роззброєння його денікін· 

цями в Києві дня 31-го серпня 1919. В часі чортківської dфензиви 3-тим 
куренем командував сот. Омелян Ревюк. До 2-гої бриrади належаn 
теж і станиславський курінь, яким з початку командував сот. Галевич, 

а потім пор. Януш, сот. Козак і пор. Любомир Макарушка. 

j Командантом бриrади від самого початку був от. Франц Тінк.11.1, 
аж до 15-го червня 1919. р. (відійшов з причини відновлення і отво

рення ран, які отримав на італійськім фронті), по нім коротко був от. 
Роман Дудинський, а на Наддніпрянщині, в часі офензиви на .Київ, 

полк. Антін Виметаль, сот. Омелян Ревнюк і сот. Квапіль. Начальником 

штабу, в часі чортківської офензиви, був сот. Корнило Купченка. Сані

тарним шефом був лікар д-р Юд~~ Маврикій, а потім д-р Юліян Фастман, 
а медиками були Б. Кузьма, Ів. Мартинець і Дм. Стасюк. Інтендантуру 
вів сот. Ос. Навроцький, харчовим старшиною був чет. Віктор Під

сонський, ліквідуючим старшиною сот. Авраам rотліб, а польовим 
духовником о. Семен Гаврилюк. Осідком команди бриrади під Львовом 

було село Зубра. Гарматним полком, який числив 4 батерії, через 

цілий час аж до ліквідації бриr'ади в квітні 1920. р., командував сотник 

Степан Мацькевич. 

\
. Бриrада відзначилася в кривавих боях під Львовом в Сокільни
ках, Зубрі, Козельниках, а в часі чортківської офензиви під Підгайця. 
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ми, Нижневом і над річкою Нараївкою в боях за села Свистільники і 

Скоморохи (тут впав в бою в дні 22-го червня пор. Яримкевич), а над 

річкою Гнила Липа бриrада зr:сла тяжкі але побідні бої під Буршти

ном, а на кінець відкинула ворожі частини аж за річку Свірж. 
На Наддніпрянщині бриrада входить в склад центральної ударної 

армійської групи ген. Кравса і в часі офензиви на Київ зводить побідні 

бої з большевиками під Калинівкою, Голендрами, Козятином, Жидів
цями, Романівкою, Хвастовом, Васильковом та Крушинкою і входить 
дня ЗО-го серпня своїми передними стежами до столиці України. 

З Добровольчою Армією Денікіна звела тяжкі бої під Дашевом і ) 
Оратовом. Весною 1920. р., в часі примусової злуки з большевиками, 
бригаду перемінено в 2-гий піхотний полк і приділено до З-тої брига

ди ЧУГ А. Командантом полку був сот. Квапіль, а полковими коміса

рями були сот. Омелян Паліїв, сот. Кондрацький і пор. Василь Чайків

ський. в цім часі 2-ий полк числив 1100 стрільців харчового стану і в r 
складі З-ої бриrади ЧУГ А занимав на протипольськім фронті відтинок 

від річки Рів аж по Муровані Курилівці в околиці міста Бару. Дня 

2З-го квітня 1920. р. полк виступив разом з З-тою бригадою, до якої 

належали теж 8-ий полк (це кол. 8-ма Самбірська бригада) і 11-и4 

полк (це кол. 11-та Стрийська бриrада) проти большевиків, але полк 

зістав підступно роззброєний поляками в Ялтушкові дня 26-го квітня 

1920. р. Стрільці зістали інтерновані в таборі в Фридрихівці біля Прос

курова, а старшини відослані до табору інтернованих в Тухолі на По

морю. Так закінчила своє існування 2-га Коломийська бригада, яка \ 
під Львовом числила 8 тисяч харчового стану. 

* 
Цей нарис доповнили кол. командант скорострільної сотні чет. 

Вол. Феданків і кол. харчовий старшина З. куріня хор. Вас. Максимець. 

Хор. Роман Долинськ11й 
(підполковник 1. УД УНА) 

Чет. Вол. Феда11ків 
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3-ТЯ БЕРЕЖАНСЬКА БРИr АДА. 

Постала при організації УГА в січні 1919. р. з групи "Наварія". В 
складі 11-го корпусу облягала Львів з півдня в районі Скнилів-Сокіль

ники. Команданти групи "Наварія", а потім 3-ої Бережанської бриrади 
часто змінювалися. І так: З самого початку командантом групи "На

варія" був полк. А. Лєгар, а шефом штабу сот. Рішард Якверт. В ті!f 

часі група мала 3 курені піхоти, а саме: 4-ий коломийський під коман
дою сот. Франца Запутовича. Куріним адьютантом був чет. Р. Ботулін

ський, а командантами сотень між іншим були пор. Бодрук, і чет. 
Евген Яворівський. Другий львівський курінь був під командою сот. 

Черевка, а третий станиславівський під командою сот. Петра Бако

вича. 

При кінці грудня наступила зміна в команді групи. Командантом 
став полк. Іван Омелянович Павленко, а шефом штабу сот. Запутович. 

Одначе полк. Павленко не довго командував групою, бо на його місце 
прибув на короткий час от. Василь Черський, а по нім підполк. Арнольд 
Вольф. В цім часі наступила реорганізація УГА і командний склад 3-ої 

Бережанської бриrади був такий: Ко мандант бриrади підполк. Вольф, 

шеф штабу сот. Запутович, гарматний полк під командою сот. Юліяна 
Шепаровича, кінна сотня під командою хор. Хоми. Лікарем д-р Леонід 
Мантуляк, д-р Андрій Гавриляк, і медики (в різних часах) Іван Мар

тинець, Родіон Сліпий, Сенчина Володимир і Ніжанковський Мирон, 

ветеринарним лікарем був чет. д-р Юліян Соневицький, а польовим ду
ховником о. Володимир Галайчук. Команда бриrади свій осідок мала 

в селі Наварія в парохіяльнім домі. 

В часі чортківської офензиви ця бриrада мала 5 куренів піхоти, 
які належали до '5-го і 6-го полку. б-ий полк, яким командував сот. 

Іван Козак, мав два курені. Командантом куреня ім. кн. Льва був cor. 
Черевко. 6-ий станиславський полк, якого командантом був сот. Петро 
Бакович мав три курені. Командантами куренів були пор. Богдан За

гайкевич (його адьютант хор. Рибіцький), сот. Вязовський, пор. Лю
бомир Макарушка, пор. rолембйовський і пор. М. rой. Полковим адью

тантом був пор. Маковецький і чет. Антін Дівнич. Харчовими старши
нами були пор. Сарамаrа і чет. Живко. 

Ця бриrада (разом з 7-ою Львівською) 8-го 'Червня проломила поль
ський фронт під Чортковом, а дальше здобула Бучач, а дня 18-го 

червня в битві під Бережанами гору Лисоню. За ці побідні бої Началь
на Команда УГА наказом з дgя 15-го червня піднесла о один сту

пінь вище підполк. Вольфа (команданта бриrади), сот. Шепаровича 
(команданта ·гарматного поJ1ку). пор. Вол. Зубрицького (команданта 
батерії) і пор. Б. Загайкевича (команданта куреня). 

В часі переходу за Збруч полк. Вольф перебрав команду 11-го 

корпусу, а командантом бриrади зістав от. Омелян Лесняк. Під час 

побідного походу на Київ бриrада, якою короткий час командував от. 
Сень rорук, належала до операційної групи ген. Вольфа, яка здобула 
Бердичів і Житомир. 

В часі примусової злуки з Добрармією бриrадою командував от. 
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Кучера, а шефом штабу був сот. Запутович. В той час до штабу бри

rади належали ще такі старшини: Пор. Шлемкевич (розвідка), пор. 

Мурин (постачання), чет. Богдан Марак (адьютант), чет. Мирон 

Дольницький і ін. 

В часі примусової злуки з червоною армією бриrада була перемі

нена в З-ий піхотний полк і входила в склад 1-ої Бриrади ЧУГА. Ко

мандантом полку призначено сот. П. Баковича а шефом штабу був 

чет. Богдан Марак. З початком квітня 1920. р. полк виїхав на проти

польський фронт під Чуднів. Дальша доля цієї бриrади подібна до 

долі других частин 1-ої бриrади ЧУГ А, а саме : в часі польської офен

зиви на Київ в днях 24-го і 25-го квітня, по кривавих боях під Чуд

новом і в його околицях, почався загальний відворот через Бердичів 

на схід . В завзятім бою під Махнівкою полк зістав окружений части

нами польської 6-ої армії ген. Ридза Сміглого . Деяким сотням удалось 

прорвати ворожий перстень і видістатися з окруження, а решта по

пала в полон. 

Сотні З-го полку, які видісталися з цього окруження, враз з дру

гими останками 1-ої бриrади ЧУГ А подалися на схід, покинули в 

сквирськім повіті большевиків і шукали злук!і з Дієвою Армією ген. 

Павленка, який тоді вертав з Зимового походу. Коли ця злука не 

вдалася, частини були змушені скласти дня 10-го травня 1920. р . біля 

села Нижна Кропивна, недалеко Гайсина, зброю польській дивізії. 

Стрільців, по кількатижневім перебуванню в таборі в Фридрихівці, біля 
Проскурова, відослано домів, а старшин заслано до табору полонених 

в Тухолі на Поморю. Такий був кінець З-ої Бережанської бриrади УГА. 

* 
Цей нарис доповнили сот. Франц Запутович, кол. шеф штабу З-ої 

Бережанської бриrади і сот. Петро Бакович, кол . командант куреня, 

а потім полку цієї бриrади. 

Пор. Михайло Гоїв Сот. Франц Запутович 
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4-ТА ЗОЛОЧІНСЬКА БРИГАДА 

Постала з групи "Схід". З початку, в січні і лютім 1919. р. коман
дував нею полк. Дідюків, а після нього, з кінцем лютого 19191. р. 

перебрав команду от. д-р Ст. Шухевич. Після от. Шухевича, що дня 

З-го травня відійшов до Начальної Команди як її персональний рефе

рент, команду бриrади перебрав полк. Степан Чмелик (хорват). На· 
чальником штабу з початку був сот. Мирон Луцький, а по його від

ході (до 1-ої бриrади УСС) сот. Осип Демчук. Першим адьютантом і 

рівночасно муніційним референтом був сот. Курінний (з Козятинськоі 
бриrади), а персональним адьютантом був чет. Осип Караван, який був 

рівночасно командантом піхотного вишколу. Начальником канцелярії 
була чет. Олена Степанів, інтендантом чет. Мануляк. Пекарні містилися 
в Куровичах і Задвірю. Ветеринарним референтом був чет. Мих. Лоn

чий. Санітарним шефом був лікар д-р Володимир Щуровський, а по

тім сот. д-р Маgтуляк (на~.цніпрянець), а медиками: Ст. Гайдучок і 

Мирон Заячківський. Польовим духовником був о. Іван Лучинський і о. 
Микола Хмільовський. 

Осідком команди бриrади зразу було село Куровичі, опісля в по· 

ловині березня 1919. р. осідок перенесено ближче фронту, до Бор
щович. 

В склад бриrади входили 4 курені піхоти, а саме: 9-ий, з початку 
під командою сот. Чолгана, а потім під командою пор. Петра rаздай
ки, а як цей обняв команаду 7-го полку, то курінним став пор. Дм. 

Блавацький. 10-ий курінь був під командою пор. Василя Метельського, 

11-ий під командою сот. Сильвестра Заліпського, а після його пора

нення, в перших днях травня 1919. р. команду перебрав пор. Павло Іва
нів, а 12-им куренем командував пор. Мих. Баrан. 

В травні 1919. р. була ЗІ')рганізована кінна скорострільна сотня під 
командою чет. Салька Ротенберrа (жид) і чет. Михайлова. Обслуг.~ 
скорострілів їхала вся на конях, а скоростріли по одному на двокіл

ках, тягнених одним конем. Також і ленти з набоями везлися на дво

кілках. Таку боєву частину можна було дуже легко перекидати з місця 

на місце в випадку наглої потреби. 

Під Львовом бриrада тримала відтинок фронту від села Грибович 

Великих, а дальше через Малехів, Ляшки, Сороки, Кривчиці, Чортків

ську скалу аж до Пасік. 

В часі першого відвороту, в районі Чорткова з 4-ох куренів зорга
нізовано два піхотні полки, а саме: 7-ий і 8-ий. До 7-го належали курію, 

пор. Дм. Блавацького (адьютант хор. Дзерович) і 10-ий в команді 

пор. Борового (наддніпрянець). Командантом 7-го полку був сот. П. 

rаздайка, а його адьютантом пор. Кульчицький, а потім пор. Браслав
ський. До 8-го полку належали курені 11-ий і 12-ий. Командантом поJІ· 

ку був. сот. Павло Іванів. 

До бриrади належало 2 :полки артилерії, один легкий, а другий 

тяжкий під командою сот. Лясковського (наддніпрянець). Адьютан

том полку з початку був пор. Вол. rалан, а потім чет. Ткачук. 
Дня 8-го червня 1919.· р. 4-та бриrада разом із 7-ою Львівською 
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виконала блискучий прорив під Чортковом, а дальше в побідному по

ході брала участь в боях під Білобожницею, Теребовлею, Бережанами 

і Поморянами. За ці п обідні бої Начальна Команда УГА піднесла о 

ОДИН ступінь вище :пор. п. Іванова, пор. п. rаздайку і пор. в. Метель

ського. (Наказ Військам, число 43, з дня 22-го червня 1919. р.). 

В часі другого відступу бриrада перейшла річку Збруч в околиці 

м. Скали. При переході Збруча залишилося не більше як чотири на· 

бої на кріс. 

За Збручем, дня 21-го липня 1919. р. команду бриrади обняв от. 

Лясковський, бо полк. Чмелик відійшов до канцелярії Диктатури. Ос
таннім командантом бриrади був от. Богуслав Шашкевич. 

Під час побідного походу на Київ, бриrада входила в склад армій

ської ·групи ген. Вольфа, яка творила ліве крило на протибольшевиць

кім фронті. В часі боїв за Проr.курів, в перших днях серпня 1919. р. 

7-ий полк під командою сот. Газдайки здобув (пор. Сайкевич) тяж

коозброєний панцерний поїзд, чкий перехрещено на "Золочівка". Два 
дні пізніше , 8-ий полк під КQмандою сот. Іванова здобув другий 

большевицький, модерно збудований бронепоїзд "Комуніст", пере

званий на "Галичина" . Оба панцерники здобуто виключно силами 

піхоти і артилерії (батерія пор . . Кривоноса) . 

По здобуттю Проскурова 6риrада звела цілу низку побідних боїв 

за Староконстантинів ШепетіРку, Полонне, а дальше разом з 7-ою 

Львівською бриrадою здобула 22-го серпня 1919. р. Житомир. По 

здобуттю Коростишева бриrада зводила тяжкі та криваві двотиж

неві бої з большевиками за Коростень, якого большевицьке команду

вання обороняло надзвичайно завзято. 

По втраті Києва бриrада в:дступає на Козятин і зістала перенесена 

на протиденікінський фронт. 

* 
Джерельні інформації до цього нарису подали сотник Петро 

Газдайка, кол. командант 7-го піх. полку і сотник Павло Іванів, кол. 

командант 8-го піх. полку. 

Сот. Богдан Заrайкевич 

93 



Сот. Петро І'аздайка От. Степан Шухевич 

Сот. СИJ1ьвестер Заліпський Сот. Павло Іванін 
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5-ТА СОКАЛЬСЬКА БРИf АДА 

Ядром 5-тої Сокальської бриrади була група "Північ'', якою ко

мандував з самого початку у1~раїнсько-польської війни сотник Осип 
Демчук, а потім полк. Захаріїв. Належне оформлення бриrади покін
чено в першій половині січня 1919. р. по переведенні мобілізації 
мужчин ДО 35-го року ЖИТТfі. 

Бриrада на.'lежала до І-ти .Корпусу і числила в той 'Час 5.700 
багнетів, 175 шабель і .шість :пхотних ,гармат. Гарматний полк, під 

командою сот. Августина Циганика (адьютант хор. Петришин) мав 
три ,батерії. Крім цього три сотні були під Львовом, а три над 

Збручем, приділені до групи от. Ляєра. 
Бриrада мала три курені піхоти. Першим командував пор. Ва

щук, другим сот. Копаницький, який згинув в бою під Іванівкою, коло 
Теребовлі. По нім команду обняв був пор. Манько Василь. Третим 

куренем командував сот. Іван Чайка. Третий курінь мав чотири сотні. 
Перша (ІХ-та) була під командою пор. Грицая (згинув в бою з дені

кінцями за село Лукашівку), друга (Х-та) під командою пор. Плешке

вича, третя (ХІ-та) під командою чет. Гузика (згинув в бою під Іва
нівкою, коло Теребовлі), а четвертою (ХІІ-та) командував чет. Сам

борський. Командантом скорострільної сотні 'був пор. Прихідко, 
командантом кінного відділу !>ув містостаршина Стадник, а коман

дантом піхотних гармат чет. Галань. Адьютантом куреня був пор. 

Боднарчук. Булавну сотню вів містостаршина Павлюк, а обоз чет. 

Іван Сокіл. Такий був командний склад З-го куреня. 

Командний склад ,бриrади в Галичині був такий: Командант сот. 
Петро Петрик, адьютант пор. Петро Ган, начальник штабу сот. Осип 
Демчук, персональний референт пор. Мих. Мельничук. Лікарями 

були по черзі: Д-р Лев Сосенко, д-р Розенберr, а медиками були Ол:. 
Кирилович і Богдан Лапчинський. Бриrадну пекарню вів чет. Африкан 

Хрущ, постачання вів сот. Охрим і пор. Дикий, а польову жандарме

рію чет. Козак. Вишкіл новобранців був в Белзі. 

Продовж січня, лютого і березня бриrада звела з поляками такі 
бої: В районі Долгобичів-.Угринів розбито наступ поляків і взято в 

полон понад 100 полонених разом зі старшинами, 9 скорострілів, а на 
полі бою ворог оставив 75 трупів. Багато з утікаючих потопилося d 

річці Угринівка. В районі Наряжа, в нічнім наступі, частини бриrади 

взяли в полон цілий ворожиfІ курінь, разом з командним складом, 

санітарний відділ з трьома лікарями і одну батерію з повною обслу

гою. В районі Белза-Кристинополя розбито наступаючу ворожу групу 

в команді капітана Бербецького. Боєвий відтинок бриrади виносив 

біля 70 кіл. 

В часі чортківської офензиви бриrада відзначилася в завзятих 

боях за Теребовлю і тому Нгчальна Команда УГА, доцінюючи кар

ність, дисципліну та боєздатність бриrади назвала її в одному зі 

своїх наказів "елітою армії", D дальше, наказом з дня 23-го червня 
1919. р., ч. 49, піднесла о один ступінь вище пор. Івана Чайку і пор. 
Вол. Коссара. 
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В часі побідноrо походу нг Київ бриrада здобуває Жмеринку, Він
ницю, Уланів, Райrородок, Мнхнівку, Бердичів, а дальше Скидки, 

Заруддя, Боярку і 30-ro серпня, разом зі 6-ою бри·rадою здобула 
Київ. На протиденікінському фронті відзначилася в бою за село 

Лукашівну. 

На Наддніпрянщині команд.антом бриrади був сот. Вол. Коссар. 

В часі примусової злуки з большевиками бриrада зістала перемінена 
в 2-ий кінний полк і під командою полк. Аркаса приділена до 2-ої 

бриrади ЧУГ А, де на протипо.:r~ьськім фронтті займала відтинок біля 
Лятичева. Дня 28-ro квітня 1920-ro року, в часі польської офензиви на 
Київ, зложила зброю коло села Дяковець біля Літина. 

* 
Цей нарис доповнили сотник Петро Петрик, кол. командант 5-ої 

бриrади і сотник Іван Чайка, кол. командант З-го куреня '5- ої бриrади. 

' 

Сот. Іван Чайка От. Вол. КлоднtщькиЯ 
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6-ТА РАВСЬКА БРИГАДА. 

Зформована при кінці січня 1919. р. з групи "Рава Руська", до якої 
належали: Партизанська група от. Клєя, яка боролася на південнім 

сході від Люба:1ева над Сяном, відділи зорганізовані пор. Юліяном 
Головінським для оборони Любачева і т. зв. "Яворівська Група". 

Щоби скріпити групу от. Клєя і не пропустити ворога залізничим 

шляхом Ярослав-Рава Руська, І!Ор. Головінський прилучився зі своїми 
відділами до групи от. Клєя. В цій збільшеній ·групі командантом став 

сот. Вол. Стафіняк. а пор. Го.'ІОвінський шефом штабу. З важніших 
боїв цієї групи це оборона Любачева, дворазовий наступ на станцію 

Горинець і бій під Башнею. 

' 
В половині січня 1919. р., n часі реорганізації УГА, ця група увій

шла в склад І-го Корпусу як б-та Равська бриrада. Пор. Головінський 

займав в ній пост шефа штабу, а потім був іменований командантом 

бриrади. На її чолі боронив району .Рава Руська - Немирів - Маrе
рів і Яворів. З баєвих дій того часу замітніші: Двократна, героїчна 

оборона Маrерова, оборона Вишенки і Добродушна, заняття Неми

рова, наступ на Белз і наступ на залізничий шлях Львів-Перемишль 

в околиці Судової Вишні. 

З весною 1919. р. ця бриrада числила 4 тисячі людей, з того 
около 3;500 фронтових стрільців. На лінії Добрусин-Жовква-Куликів 

бриrада, закопана в реrулярні воєнні окопи, з подвшними рядами 

кільчастих дротів, криваво відбила кілька разів завзяті наступи по

ляків. 

В склад бриrади входило три курені піхоти і пів сотні кінноти, 
а гарматний полк, під командою сот . .Р. Фріша ·числив 4 батерій. Сані
тарним шефом був д-р Вол. Білозор, медиком був Мартин Ваврик, 

а польовим духовником був о. Теодор Чайківський. Команда бри

rади мала свій ссідок в Крехові. 

В часі чортківської офензиви 6-та бриrада під командою пор. 

Головінського брала визначну участь в боях під •Бережанами і Золо
чевом. За виявлену хоробрість і відвагу в цих побідних боях, Началь

на Команда УГА, своїм наказом з дня :23-го червня, ч. 49, піднесла 

пор. Головінськото до ступня сотника. 
В часі офензиви на Київ бриrада вславилася при здобутті Браї

лова, Вінниці, Козятина, Бердичева, Ігнатівки, Святошина і дня 30-го 

серпня 1919. р. побідно увійшла до столиці України. Винайдення, а 
радше інтуїтивне прочуття слабих сторін ворога, ненадійний і замас

кований удар у те найслабше місце, укриття своїх слабих місць і 

змилення ворога. це ха9актеристична прикмета воєнного талану сот. 

Головінського. Наприклад у боях під ·Києвом, по здобутті Ігнатівки 

вислав сот. Головінський два курені в ліср, що тягнуться на схід від 

Києва і тим способом урятував цілий корпус перед протинаступом 

большевиків. В цих лісах ці дпа курені 6-ої бриrади стрінули зачаєні 
большевицькі частини, які мали вдарити на зади І-го Галицького 

Корпусу, коли він підійде ближче до Києва. ·Большевики, заскочені 
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цим маневром сот. Головінського, утікли навіть не пробували біль

шого опору під час заняття Києва. 

В кампанії проти Добрармії, в бою під ·Романовим Хутором, взяла 
бриrада в полон 280 денікінців, 70 навантажених обозних підвод, 
розбиваючи рівночасно 2 деніІ<інські полки, зложені зі старшинських 

сотень. Під Дашевом через цілий тиждень здержувала ця бриrада 

атаки і наступи ·білої армії. 
Після примусового переходу до большевиків і реорганізації УГА 

в т. зв. ЧУГ А бриrаду перемінено в 6-ий піхотний полк, який ввійшов 
в склад 2-ої бриrади ЧУГ А і займав на протипольськім фронті від
тинок в околиці на схід від Лятичева. 

Після розриву з большевиками доля 6-го полку була така, як і 

других галицьких полків, а саме: По підступнім роззброєнню поля
ками, стрільців відіслано до табору полонених в Фридрихівці біля 

Проскурова, а старшин до Тухолі. 
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7-МА ЛЬВІВСЬКА БРИr АДА 

Постала в січні 1919. р. з групи "Південь 11." В її сКJІад входили 
два піхотні полки. В першім полку були три курені піхоти. Коман
дантом 1-го куреня ·був пор. Остап Левицький. Курінь мав 4 сотні, 

якими командували чет. Литвин, чет. Тофан, чет. Роберт Крайт 

(згинув в часі чортківської офензиви під Бережанами) і хор. Мицик. 
Штаб команди куреня був в с. Ставчани. Командантом 2'-го куреня 

був пор. Василь Чарнецький. Курінь мав три сотні, якими команду
вали чет. Карло Стасишин, чет. Свідрик (згинув в бою під Бережана

ми) і пор. Рудольф Мар. З початком лютого 1919. р. прибув зі Стрия 

похідний курінь, який дістав офіційну назву "24-тий курінь". Цей 
курінь мав три сотні, якими к"мандували чет. Вол. Криницький, чет. 
Іван Олинець і чет. Вол. rуrлевич. Сотню скорострілів провадив чет. 
Петро Мигович. Командантом куреня був пор. Ст. Михаськів, а його 
адьютантом хор. Черняк. Баєвий стан полку виносив 800 кр1с1в, а 

харчовий стан 1,:200 людей. Командантом цього першого полку (піз

ніше 13-ий) був пор. а пізніше сот. і от. Роман Волощук, а адьютан
том пор. Северин Модрицький (з;гинув в бою під Козятином при кінці 

квітня 1920. р.) Штаб команди полку мав осідок в замку Глинна. 
Другий полк (пізніший 14-ий) мав три курені піхоти, а саме: 

3-ий, 4-ий і 5-ий. Командантом З-го куреня був сот. Ананія Степанів 

(згинув в бою 24. травня 1919. р. під Жидачевом в часі першого 

відвороту). Осідок команди кvреня 1був в селі Вірчу. Командантом 

4-го куреня був пор. Северин Риба'Чевський, а в часі його поранення 

пор. Руцький. Осідок команди куреня в с. Дембянка. Командан
то:М 5-го куреня був пор. Роrушевський, але цей курінь при кінці 
лютого був розв'язаний, а сотні приділено до 3-·го і 4-го куренів. Дру
гий полк мав 900 людей харчозого стану. його командантом був сот., 
а пізніше от. Михайло ДибуJІяк, а адьютантом чет. Степан Федак. 

Штаб полку стояв в Сердиці. 
Командантом 7-ої бриrади з початку був полк. Кость Слюсарчук, 

а від 12-го січня 1919. р. сотник, а пізніше отаман Альфред Бізанц. 
Начальником штабу був сот. Корнило Купчанко, артилерійським рефе
рентом сот. Противенський, командантом саперів пор. Самуїл Вайс, 

а пор. Яр. Пастернак був комапдантом муніційноі валки. Санітарними 

шефами по черзі були: д-р Андрій Гаврилюк, д-р Т. Крохмальський, 
д-р Евген Олексій і д-р Іван Рижій. Польовими капелянами були: 

о. Василь Чарнецький, о. Теофіль Гординський, о. Володимир Ганиць

кий і о. Микола Романюк. Лі~<відуючим старшиною був чет. Андрій 
Кігічак. Гарматним полком, який числив 4 легких батерій і одну 

тяжких гавбиць, командував з початку сот. Ернест Кнейфель, а потім 
сот. Маркіян Кречковський. 

В часі чортківської офензиви перший полк отримав число 13-те, 

а дру.гий полк число 14-те. 14-ий полк в тім часі мав два курені 

піхоти. Командантом першого куреня був сот. Василь ·Бачинський (по
мер 23. березня 1956. р. в Інrольштадті, Німеччина), а командантом 
2-го куреня цього ж полку був пор. Северин Риба'Чевський. 
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За побідні бої, які 7-ма бригада звела з поляками в часі чорт

ківської офензиви Начальна Команда УГА наказом з дня 2·2-го 

червня, ч . 43, піднесла о один ступінь вище поручників В . Бачинського 

і С. Рибачевського. 

Під Львовом бригада в складі ІІІ-го корпусу зводила криваві бої 

під Сигнівкою, Скниловом, Любіном Великим і Бартатовом. В часі 

травневої польської офензиви охороняла під Любінем відворот ІІІ-го 

Корпусу. Разом з 3-ою Бережанською бригадою, дня 8-го червня 

1919. р. виконала блискучий пролом під Чортковом, а дня 18-ro 
червня в .битві під Бережанами здобула гору Лисоню. За Збручем, в 
складі армійської групи ген. Вольфа ·боролася з большевиками під 

Деражнею, Староконстантиновом, Бердичевом, Житомиром і Коро

стенем. На протиденікінськім фронті побивала частини Добрармії 
під Немировом і Брацлавом. По примусовій злуці з большевиками, 

весною 1920. р. була бригада переорганізована в 7-ий піхотний полк 

і входила в склад 1-ої бригади УСС ЧУГА і разом з цією бригадою 

звели завзяті бої з поляками в часі їх офензиви на Київ в днях 24-го 
і 25-го квітня 1920. р . В часі відвороту одні сотні попали в польський 

полон, а другі видісталися з польського окруження, подалися на схід, 

в сквирськім повіті покинули большевиків і не маючи змоги злучи

тися з Дієвою Армією ·ген . Павленка, склали дня 10-:го травня 1920. 
р . перед поляками зброю і стрільці пішли до табору полонених до 

Фридрихівки, а старшини ввійшли в склад 5-ої Херсонської дивізії 

Дієвої Армії. 

* 
Цей нарис виготовлено на основі споминів ("Літопис Червоної Ка-

лини'', 1937.-38. і 39. рр . ) кол. пор. Петра Миговича, який був коман

дантом скорострільної сотні в 7-ій Львівській бригаді. 

Полк. Альфред Бізанц. Сот. Василь Бачинський. 

100 



8-МА САМБІРСЬКА БРИf АДА. 

Організація 8-о~ ·Самбірської бриrади це діло і заслуга підполк. 

Ан. Кравса, який дня 24-го листопада 1918. р. прибув з Відня до 

Стрия і якого негайно назначено командантом хирівського фронту. 

В тім часі поляки повели великий наступ з Перемишля і зайняли Ни

жанковичі, Добромиль і ХиріR. Новоприбулий командант, підполк. 

Кравс, зі своїм штабом (сот. Цяпак і пор. Ше•бець), примістився на за

лізничій станції Глибока і зі с.11абими українськими відділами відбив 
польський наступ. Дня 22'. листопада 1918. р. прибув з двома стани

славівськими сотнями (кол. 95. піх. полк,) сот. Осип Станімір і в 

протинаступі здобув Хирів, Добромиль, Нижанковичі і два перемиські 

форти в Горохівцях і Пикуличах. Опісля з цих двох сотень, одна в ко

)'dанді пор. Ан. Тарнавського, а друга в команді чет. Андрущишина, 

зорганізовано боєву групу "Хпрів", якої командантом в початку був 

підполк. Кравс, а потім сот. Михайло Федик. 

З початком січня 1919. р. паляки повели сильний наступ з Городка 
і" Любіня на Комарно і Рудки з наміром вдарити на Самбір. В цій 

грізній ситуації віддано Рудеччину під команду групи "Хирів", а її 

командант, підполк. Кравс, вислав дві сотні з куреня сот. Станіміра, а 

саме: 5-ту чет. Вол. Каравана і 7-му чет. Івана Вовка, які здержали 
ворожий наступ і відбили утрачені позиції. Тоді командантом групи 

"Рудки" став сот. Станімір, а потім, по закріпленню цього відтин
ку, команду передав сот Карлnві Гофманові. Сот. Станімір обняв зно

ву команду свого куреня, до якого прибула з хирівськОІго фронту 

сотня пор. Ан. Тарнавського. 

Початкову обсаду групи ''Рудки" творили два курені піхоти, а 
саме: 1-ий курінь пор. Гладилавича з двома сотнями біля 400 крісів 
і імпровізований панцерний поїзд під командою чет. Теодора Ш'веця 

і хор. Омеляна Верхоли. Другий курінь сот. Станіміра з трьома сот

нями, чет. Каравана, пор. Тарнавського і чет. Вовка, числив 600 
крісів. ·Була ще самостійна сотня чет. Чайківського, яка мала біля 
70 крісів. З самого початку командантом групи "Рудки" був пор. Іван 
Околот, потім пор. Укарма і сот. Осип Станімір, а пізніше сот. Карло 
Гофман. 

Командний склад групи був в тім часі такий: Командант групи сот. 
К. Гофман, шеф штабу пор. Ол. Трач, адьютант 'Чет. Гр. йовик. 
Санітарний шеф д-р Омелян Ри·бачевський, ветеринарний референт 

чет. Штенцлєр, розвідка хор. Войтович, зв'язок хор. Мих. Лалак, ін

тендант сот. Вербенець і пор. Ілля Салагуб, закуп худоби сот. Бізанц, 

ліквідуючий старшина хор. Петро Вергун (по війні о. пралат у 

Берліні, помер на засланню в Сибірі), польовий духовник о. Іван 

Косонога, а пор. Сенета вів по.11ьову жандармерію. 

В другій половині грудня 1918. р. до групи приділено з Великої 

України "Дніпровську Гарматну бриrаду" під командою от. Білокри
ницького, як складалася з двох nолків по три батерії, разом 24 гар
мат. Дня 1-5. квітня 1919. р. цю бриrаду розв'язано й створено артн-
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лерійську групу з трьома батеріями під командою сот. Омеляна Ца
ревича, а потім сот. Ом. Бранднера. 

З кінцем січня 1919. р. з трьох груп "Глибока", "Крукеничі" і 
"Рудки" зорганізовано 8-му Самбірську бриrаду під командою полк. 

Кравса, яка входила в склад ПІ-го корпусу і займала фронт від 

Карпат аж по Городок і Комарно. Шефом штабу був з початку пор. 
Кар.ло Шльоссер, (до кінця березня 1919. р.), а потім пор. Рішард 
.Якверт аж до чортківської офензиви. В "Часі цієї офензиви полк. Кравс 
обняв команду 111-,го корпусу, а з йо,го 8-ої бриrади зформовано дві 

нові бриrади, а саме: 8-му Самбірську з групи "Рудки" і 11-ту 
Стрийську бриrаду, з груп "Крукеничі" і "Глибока". Командантом 8-оі 

бриrади став от. К. Гофман, шефом штабу сот. Тавчер, а потім пор. 

Куп'Чанко (молодший). По відвороті з Києва Начальна Команда УГА 
командантом бриrади призначила з днем 10-го вересня 1919. д. (опе

ративне число 236) сот. Ос. Станіміра, а відтак сот. Шміда. 

8-ма Самбірська бриrада м::t.ла 4 курені, а саме: 1-ий курінь в ко
манді пор. Ан. Тарнавського, адьютант пор. Ліщинський, 2-ий курінь 

в команді сот. Станіміра, адьютант хор. Мазар, а потім чет. Собечко, 
3-ий курінь в команді сот. Данила Бізанца і 4-ий курінь, яким коман
дував пор. Микола Підгірний. Артилерійський полк числив три батерії 

під командою сот. Омеляна ЦаревИ'Ча, а потім сот. Ом. Бранднера, а 

адьютантом був чет. Костик. 

Ця бриrада брала участь в кривавих боях під Городком від 18-го 

грудня 1918. р. до 15-го травня 1919. р., а в часі чортківської офен
зиви відзначилася в боях під .Язлівцем, Коропцем і Нижневом, а в 

дефензивних боях охороня.ла відступ ІІІ-го корпусу аж по Збруч. 
Важніші бої 8-ма бриrада на Великій Україні, звела з большевиками 

за Жмеринку, Калинівку, Козятин, Бровки, Хвастів, Васильків, Гле
ваху і 30 серпня 1919. р. перші її стежі ввійшли до столиці Украіни. 

Перша стежа УГА, яка перша ввійшла дня 30-го серпня о годині 

4-тій пополудні на передмістя Києва - Демиівку, була під командою 

четаря Юліяна Лісикевича з 4-го куреня пор. Підгірного, 8-моі Сам

бірської бриrади. 
"Кияни повітали цю пер.шу стежу УГА квітами і радісними окли

ками: "Слава Галичанам". Одушевлені мешканці .цілували руки і коня 

команданта 'бриrади от. Гофмана, який хоч сам довго.літній вояк, не 

міг стриматися від t::.ліз і сам з радости плакав і кланявся на всі сто
рони, дякуючи nсім за такий неожиданий привіт і приняття. Стрільці 
з цієї першої стежі, в силі ЗО боєвиків, походили з найдальше на 

захід висунених українських земель - зі сіл Перемищини і Лем

ківщини". *) 
По відвороті з Києва брмrада перейшла на протиденікінський 

фронт і тут з частинами Добрармії провадила тяжкі і криваві бої під 

Монастириськами, Дашевом і Сорокою. 

В часі злуки з Червоною Армією, бриrаду перемінено в 8-мий 
піхотний полк, приділено до 2-,rої бриrади чу,г А та вислано на проти-
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польський фронт. Дальша доля цієї бриrади є цілком подібна до 

долі других бриrад УГА. 

*) Цю відомість, подану самим командантом стежі чет. Ю. Лісике
вичем, беремо з тижневика "Бескид", ч. 34, Перемишль, 1931. р. 

* 
Джерельний матеріял до цього нарису подав кол. командант 

куреня, а потім комаr-щант бриrади сотник Осип Станімір. 

Чет. Степан Федак. Пор. Северин Модрищ.кий 
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9-ТА БЕЛЗЬКА БРИf АДА 

Дев'ята бриrада УГА зфор:-.1увалася на території повіту Рава Русь

ка, а саме в містечку Угнів. Звідти і первісна назва тієї бриrади була: 

"9-та Утнівська" бриrада. Згодом вона змінила свою назву на: 

"9-ту Белзьку", а пізніше на: "9-ту Белзьку бриrаду ЧУГ А", ще піз

ніше на: "4-ий полк піхоти ЧУГА", а вкінці на: 4-ий полк піхоти УГА". 

При кінці листопада 1918. р. поляки зайняли від сторони Люблина 
місто Раву Руську з вузловою станцією. Два українські наступи зі 
слабими відділами, якими командував сот. Вол. Стафіняк не принесли 
жадного успіху. 

Зайнявши Раву Руську поJ1яки мали тепер відкриту дорогу заліз

ничими шляхами в трьох напрямах, а саме: Жовква-Львів, Любачів

Ярослав і Угнів-Белз-Кристонопіль. Тому виникла пекуча потреба ор
·Ганізувати в Угневі військові L~астини, щоб обсадити ними новоство

рений фронтовий відтинок "Угнів". Тією справою зайнявся чет. Іван 

Пушкар і повітовий комісар, rуддя Охримович. По закінченню мобі

лізації зформовано т. зв. У·гніRський курінь піхоти, який мав 4 сотні, 
кожна приблизно по lбО ст:Jільців, якими командували чет. Дм. 

Бречко, Мик. Табака, Андрій Шустикевич і хор. Евген Микулович. 

Польову жандармерію вів чет. Семен Трусевич. Технічним референтом 
був чет. Мих. Чіх. Харчовий стан куреня виносив біля 850 стріль
ців. Команду відтинка обняв чет. Ів. Пушкар, а постій команди ку
реня був в селі Вілька Вербицька. 

В половині грудня 1918. р. поляки зайняли село Махнів, але три 

сотні, під командою чет. Пушкара, в протинаступі відбили село Мах
нів і здобули 2 польові гармати, 10 скорострілів, кільканадцять осід
ланих коней та полонених. Другий напад на це село зробили поляки на 

самий -Святвечір (6-го січня 1919. р.). Українські частини відбили зно
ву село, але в цім бою згинув чет. Пушкар. Поховано його в його 
рідному селі Вілька Вербицька. Після його смерти команду відтинка 
"Угнів" обняв сот. Вол. Стафіняк, а його адьютантом був спершу хор. 
Мирон Матюк, а потім чет. Лемішка. 

З початком грудня 1918. р. прибув з Коломиї т. зв. туцульський 

курінь 36-го полку ім. гетьмана Мазепи під командою пор. Шлем
кевича, а по його пораненню командував ним чет. Ст. Васкан. Також 

прийшов з допомогою тій у.гнівській ·групі відділ чорношличників із 

Холмщини, в силі 50 козаків, лід командою сот. Ярощука. 
За командування сот. Стафіняка прийшло до створення 9-ої бри

rади і він став її першим ком1ндантом. Зав'язком тієї бриrади стали 
два курені піхоти, пів сотні кінноти (командант хор. Палюшка), бате

рія пор. Івана Око.ІJота і відді.11 польової жандармерії під командою 

хор. Модеста Козака. Командантом першого куреня став пор. Сем. 

Трусевич, а другого чет. Ст. Взскан. Ліквідуючим старшиною був хор. 

Гриць Салюк, а польовим духовником о. Мих. Твердохліб, сотрудник 
пароха села Вербиці. 

Впродовж січня 1919. р. відбувалися на відтинку "Угнів" завзяті 
бої, в часі яких згинув 21-го січня під Заставям, біля станції Уrнів, 
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командант куреня чет. Васкан, а дня '26-го січня згинув командант 2-оі 
сотні гуцульського куреня чет. Юрко Мельник. З початком лютого 

1919. р. бриrада під командою сот. Хромяка була змушена відступити 

до містечка Кристинопіль і обложити облогою Белз. В тім часі 

бриrада числила біля 1.600 людей, в тім 40 старшин, 16 скорострілів 
і 6 гармат. 

В місяці березні 1919. р. наступає перше переорганізування бри

rади. Назву бриrади змінено на "9-ту Белзьку", а команду обняв сот. 
Богуслав Шашкевич. До його штабу належали пор. Бачинський й пор. 
Олександер Ганицький. Гарматним полком, який "-Іислив 4 батерії, ко
мандував сот. Біркенав. Бриrада з початку складалася з двох куренів 

піхоти, але пізніше приділено до неі один курінь піхоти з равсько.го 

відтинку, яким командував пор. Бабій, його адьютантом був чет. 

Воронка. .Колишнім угнівським куренем командував пор. Заворотюк. 

його адьютантом був з початку хор. Іван Вітик, потім чет. Василь Лах, 

а ще пізніше чет. Ярослав Чубатий. Колишній гуцульський курінь об'
єднано частково з куренем пор. Бабія і частково з куренем пор. За

воротюка . .Командантом кінної сотні став чет. М. Панас. В часі чортків
ської офензиви, Начальний Вожд УГА, ген. Греків, призначив командан

том сот. Фещура, а адьютантом сот. Івана Пенчака. З групи от. Марти

новича, яка держала фронт проти ·большевиків над Збручем коло Гуся

тина, приділено до бриrади курінь піхоти під командою сот. Ш'мідта. 

Цей курінь мав 4 сотні, якими командували: 1-ою пор. Колянковський, 
2-ою пор. Мих. Давибіда, 3-ою пор. Омелян Тарновецький, 4-ою пор. 
Лабач, а сотнею скорострілів пор. Клим Стефанів. Чету зв'язку вів 

підхор. Зенон .Стефанів. Сотні мали від 150-200 людей баєвого 

стану і по два легкі скорострі.11и. Сотня скорострілів мала 8 важких 
скорострілів "Шварцльозе". Командантами чет в цій скорострільній 

сотні були такі старшини: чет. Василь Шмата, чет. Фльорчук, хор. 
Біш (віденський німець) і підхор. Станrрет. Лікарем бриrади був д-р 

Кац (жид), а потім д-р Сосенко, а польовим капеляном о. Іван Брико

вич. Технічну сотню провадив пор. Чіх, а його заступником був хор. 

Мих. Мостенський. 

Підчас походу на Київ ця бриrада вела бої під Жмеринкою, 

Калинівкою, Бердичевом та здобувала Київ. На денікінськім фронті 

зводила тяжкі бої під Скибенем і Оратовом, де 1був ранений командант 
сотні пор. Бречка. 

В часі злуки з большевиками бриrада була перемінена в 4-ий 
піхотний полк, яким командуР.ав незвичайно відважний та хоробрий 

сотник Петро rаздайка. В тіJ\~ часі команду першого куреня обняв 

пор. Гнатів, а другого пор. Бречка. Полк займав на протипольськім 

фронті відтинок в околиці Староконстантинова. Дня 23-го квітня 1920. 
р" 4-ий полк, разом з другими полками, виступив збройно проти боль
шевиків, але дня 27-го квітня f,ув підступно окружений поляками і ді

став наказ зложити зброю. 

* 
Джерельні мат~ріяли до цього нарису подав кол. командант сотні 

9-ої бриrади, поруL!НИК Дмитро Бречка і рахунковий старшина чет. 

Гриць Салюк. 105 



КОМАНДА 9-ої БЕЛЗЬКОІ БРИr АДИ 
З ліва до права: Чет. Мирон Матюк (з Карова), чет. Біндач, nop. Тіян-харчовий 
старшина , сот. Фещук-командант бриrади , пор. Іван Пенчак-адьютант, чет. Вайс
ветеринар, чет. Гриць Салюк-рахунковий старшина. 
Лежать: хор. Грицак і хор. Васкан. 

Чет. Степан Васкан. Чет. Гриць Салюк. 
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10-Т А ЯНІВСЬКА БРИr АДА 

Постала при кінці січня 1919. р. з частин, які належали до групи 

"Північ", і які облягали Львів з півночі. Ці частини були з початку 
під комнадою от. Андрія Долуда, який прибув з Великої Украіни з 50 
козаками і з якими здобував передмістя Львова - Замарстинів. його 
відділ т. зв. загін ім. rонти, по відході зі Львова, переорганівувався 

в Дунаєві в боєвий курінь і мав 4 сотні. 1-шою .сотнею командував 
чет. Онисим Долуд (брат отамана Долуда), 2-гою чет. В. Стеткевич, 

З-тою чет. М. Мірошниченко, а 4-тою чет. Д. Мотюк, а потім чет. Те
одор Свистун. Сотня скорострілів була ,під командою пор. Ю. Залітача. 

Цим куренем командував з початку от. А. Долуд, а як він при 

кінці січня був підвищений до ступня підполковника і перейшов до 

Дієвої Армії, команду куреня перебрав сот. М. Климкевич. 

По реорганізації УГА 1 О-та бриrада складалася з 4 куренів піхо
ти, якими командували: 1-им куренем сот. М. Климкевич, 2-им сот. 

Яроцький, а потім сот. Романишин (адьютантом був пор. Глинка), 

З-им сот. Лісковацький, а 4-тим пор. М. Дацків, а адютантом був чет. 

Віктор Стрільчук. З-тий курінь мав три .сотні, якими командували: 

1-ою пор. Кирстюк (з Буковини), 2-ою чет. Василь Костюк, а З-тою 
чет. Теодор Мучій. 4-ий курінь мав також 4 сотні, якими командували: 
lЗ-ою пор. А. Пумен, 14-ою пор. Б. Глібовецький, 15-ою чет. О. Борою~, 
а 16-ою чет Б. Попович. Сотня скорострілів була під командою пор. Ру
дольфа Кертнера. Командантом технічної сотні був чет. Кароль Фрей 

(німець зі села Лелехівки, пов. Городок). До цієї сотні належали ще 

чет. Семен Антонів і хор. Іван Тершаковець. 

10-та бриrада входила в склад І-го Корпусу, а її командантами 
були по черзі: сот. М. Климкевич, сот. Кондрацький, сот. Чайковський, 
а при кінці сот. Іван Чайка. Начальником штабу був сот. Оттон Губер, 

а на терені Великої Украіни сот. Маринович. До штабу бриrади нале
жав теж ще сот. Гамаль. Муніційним референтом був чет. І. Ровенко, 

а інтендантуру вів чет. Сава Никифоряк. Сотня зв'язку була під ко
мандою хор. М. Чекети, а розвідку провадив сот. Осип Конон і хо~. 

М. Островерха. Санітарним шефом був д-р Володимир Гамерський, 

а медиками Роман Арсенич і Осип Філяс. Ветеринарним референтом 
був пор. Буксбавм (жид), який перезвав себе на Бурачинського. По

льовими духовниками були: о. В. Демчук і о. Мирон Ріпецький. До 

цієї брrади належали ще такі старшини: сот. Богдан Глібовицький, 
чет. Іван Лисий і хорунжі: Богдан Попович, Роман Дорожинський, 

Юліян Цьонка, Голіней і Паночко. 

Бриrада вславилася в боях з поляками під Брюховичами, Лисою 

Горою, Куликовом, Новим Селом, Гартфельдом, Каменобродом і Оба

ринцями, а в часі чортківської офензиви під Вигнанкою, Теребовлею 

і Тернополем. За Збручем команду 2-гоі сотні в 1-ім курені обняв 
пор. П. Приймак (згинув під Людвиківкою), бо чет. Стеткевич став 
адьютантом курінного команданта сот. М. Климкевича. 

В часі побідноі офензиви на Киів бриrада зводила бої з больше-
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виками на правім крилі армійської групи ген. Кравса і 10-го серпня 

1919. р . здобула Вінницю, а дальше Калинівку, Кордилівку, Юріїв, Ко

льонщину і дня 30-го серпня її передні стежі ввійшли до столиці 

України. 

На протиденікінському фронті бриrада зводила криваві бої з ча

стинами Добрармії в околицях Гайсина за села Красне, Ситники, Кро

пивну Вижню і Кропивну Нижню. 

До 10-тої бриrади належав теж 10-тий гарматний полк, який чи

слив 4 батерії. Цим полком командував один з найкращих старшин 

артилерії УГА отаман Кирило Карась (згинув в липні 1920. р. під Чор· 
ним Островом, порубаний шаблями большевицької кінноти). його 

заступником був сот. Володимир rалан. ~ 

В часі злуки з большевиками бриrаду перемінено в 5-тий піхот
ний полк, приділено до 2-гої бриrади ЧУГ А і вислано на протиполь

ський фронт в околицю Літина. Командантом полку був тоді пор. М. 

Дацків, а політичним комісарем Матвій Яворський. При кінці квітнq 

1920. р. полк виступив збройно проти большевиків і хотів приєдна

тися до Дієвої Армії, але був підступно роззброєний поляками. Стріль

ців відослано до табору полонених у Фридрихівці, а старшин до табору 
полонених у Тухолі. 
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* 
Цей нарис доповнив кол. командант 2-гої сотні І-го куреня, 

а потім адьютант цього куреня чет. В. Стеткевич і хор. 

Михайло Островерха . 

Отаман Андрій Долуд. Сот. Михайло Климкевнч. 



11-ТА СТРИІіІСЬКА БРИГАДА 

Одинадцята бриrада належала до складу ІІІ-го Корпусу. В часі 
відвороту з під Хирова цією бриrадою командував от. Противенський, 

а по переході Дністра в Галичі командантом став от. Карло Шльо
сер. Начальником штабу був сот. Бронислав Абель, а адьютантом 

пор. Теофіль Кульчицький. Польову кандармерію вів сот. Гр. Турко. 

Санітарним шефом був д-р О.т~екса Рибачевський, постачання вів чет. 
Кріль, а польовим духовниУ.ом ·був з початку о. Василь Опарівський 

(згинув при необережнім розриві rранати в селі Словятині), а за Збру
чем о. Остап Гайдукевич. 

Бриrада складалася з 4-ох куренів піхоти, а саме: 1-ий т. зв. гу

цульський під командою пор. Гриця Голинського (розстріляний боль

шевиками в 1945. р ), 2-ий або самбірський під командою сот. Бай
рака, а потім пор. Хроновята. Адьютантом тут був пор . .Кость Фільц, 
а потім чет. Лев. Командантами сотень в цім курені були в початках 
пор. Мих. Хроновят, пор. Петро Прибитківський, пор. Мих. Левицький, 

пор. Ваврик. Сотню скоростріJІів вів чет. Олександер Голинський, а 

пізніше пор. Дмитро Тихюі:. 

З-тим куренем командував ~ початку пор. Шемлій, а згодом після 
його звільнення команд.антом став пор. П. Прибитківський. Адью

тантом був пор. Степан Винницький, а командантами сотень чет. 

Любинецький, чет. Степан Клочурак, хор. Бариш і хор. Михайлюк. 

Відділ скорострілів вів бунчужний Хомічак. 

4-им куренем командував пор. Олекса Богачевський, а як він 

помер на тиф, команду куреня перебрав його брат пор. Данило Бога
чевський. Командантами в цім ІСурені були пор. Ст. Фурак, пор. Май

ковський і чет. Гафткович. Сотню скорострілів вів хор. Білецький. 
В складі ІІІ-го Корпусу ця бриrада брала визначну участь у всіх 

операціях цього корпусу в боях на галицькім фронті, а зокрема в чорт

ківській офензиві 2-ий самбір'=ький курінь під командою пор. Хро
новята, при тісній співдії пор. Гt. Прибитківського відзна"Чився в 

боях в Сороках коло Бучача, v Григорові під Монастириськами, над 
Золотою Липою біля села Товстобаби, а зокрема в завзятих боях 

біля Славятина, Лопушне, ·Ро·гатині і Псари. За ці побідні бої з поль

ською 35-ою дивізією дістав курінь окрему писемну похвалу від ген. 
Кравса і Начального Вожда ген. Грекова. 

По переході за Збруч виділено цю бриrаду, як найкращу зі 
складу УГА і приділено до Дієвої Армії, а саме тим частинам, які мали 

за завдання зліквідувати большевицькі частини ХІV-ої Червоної Армії, 

які пробивалися з Одеси на північний захід через залізничний шлях 
Вапнярка-Христинівка, щоб злучитися в Коростені з частинами ХІІ-ої 
Червоної Армії. ІЦоб не допустити большевиків до Вапнярки, ви
слано ж туди 11-ту бриrаду. Бриrада приїхала зі Жмеринки до Крижо

поля дня 19-го серпня, де ЯІ"раз відбувалися завзяті бої між 3-ою 
Залізною дивізією полк. Удониченка а 45-ою большевицькою диві
зією, якій з Одеси поспішно прибула на допомогу теж і 47-ма ди
візія .. Курені висіли з поїзду вже під обстрілом ворожої артилерії, 
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відразу розвинулися в розстрільну і в бравурнім наступі вирішили бій 
в нашу користь. В цій околvці (Крижопіль, Жабокрич, Чоботарка, 
Тарнавка, Голубяче і Цибулівка) зводила 11-та бриrада і 3-та За
лізна дивізія цілий місяць криваві бої, які! завдяки хоробрости 2-го 
і З-го куренів закінчилися блискучою побідою. Трофеями 11-оі 
бриrади були 1000 полонених, два бронепоїзди, ,гармати, скоростріли 
і безліч обозу. Розбито і знищено 45-ту і 47-му большевицькі дивізії, 
яких недобитки поспішно утікли на Бершадь, а дальше на Христинів
ку, висадивши передтим свої панцерні бронепоїзди. Тут слід зазна

чити, що ген. Капустянський як також і ген. Удовиченко у своіх спо
минах тілько чомусь кількома словами збувають цю важливу ролю 
11-оі Стрийської бриrади, яку вона так блискучо виконала на тому 
південному відти.ику. 

З Христинівки бриrада переходить на відпочинок до Вінниці, де 

повнить службу залоги. Звідси, на приказ Начальної Команди УГА, 
бриrада висилає 3-ий курінь з командантом пор. П. Прибитківським . . 
до Кам'янця для охорони Диктатури. Тут повнить куршь слу*бУ аж 
до 16-·го листопада 1919. р. до виїзду Диктатора Петрушевича за 
границю. 

По злуці УГА з Червоною Армією, бриrада перемінена в 9-ий 
піхотний полк, переїзджала при кінці квітня 1920. р. зі станції Бір

зуля, на протипольський фронт. В тім часі, на станції Вапнярка пере
бував під ескортою відділу жандармерії УГА убійник отамана Яр. 

Воєвідки, комісар Табукашвілі, якого везли на суд. Стрільці з 4-го 
куре.ня 11-ої ·бриrади, довідавшися про смерть хороброго отамана, 

під проводом підхор. Р. Лісковацького (син залізничника зі Стрия) 

роззброїли ескорту, вивели ком1саря з вагону і 200 метрів за станцією 
в напрямі Жмеринки, стрі.11ець С. Ш. (помічник інтроліrатора зі 

Львова) убив комісаря вистрілом з кріса в карк. Так пімстили стрільці 

смерть одного з найкращих старшин УГА, отамана Яр. Во·євідки. 

Кінець 11-оі бриrади, яка була переорганізована в 9-тий піх. полк 
ЧУГА, є менш ·більш ідентичний з кінцем других бриrад ІІІ-го Корпусу. 

* 
Цей нарис доповнив командант куреня цієї бриrади пор. Петро 

Прибитківський і другий командант куреня пор. Михайло Хроновят. 
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Пор. Петро Прибитківський. Пор. Мих. Хроновят. 

Чет. Теодор Свистун. Чет. Богдан Попович. 
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1-ША ГІРСЬКА БРИf АДА 

Ліве крило південно-західнього фронту під час українсько-поль

ської війни займала 1-ша Гірська бриrада. Постала з двох боєвих 
груп, а саме: з групи "Старий Самбір" і групи "Лютовиська", які ство

рилися в перших днях листопада 1918. р. Ці групи організували місцеві 
військовики і циві1льні громадяни, щоб перешкодити польським боїв

кам в їх акції на українській території. Групу "Старий Самбір" 
зорганізували старосамnірські міщани під проводом пор. Степана 

Малецького, хор. Корнила Бі.10брама, його брата Богдана, студента 

політехніки (інваліда), хор. Сиrерича і підхор. Богдана Яворського. 

З початком грудня 1918. р. командантом групи був сот. Маріян 

Мацієвич, а його заступником пор.-інтендант Ст. Малецький, адьютан

том був підхор. Батицький. Командантом залізничої станції був хор. 
Сиrерич, харчовим старшиною підхор. Б. Яворський, а відділ зв'язку 

вів Б. Білобрам. Командантом булавної сотні був хор. Іван Береж

ницький. Ця булавна сотня була водночас і резервою групи. Команда 

групи мала свій осідок у місцевій школі. 
Група "Старий Самбір" СУ.JІадалася з двох куренів піхоти по три 

сотні в курені, двох чет скорострілів і двох ,гармат. Першим куре

нем командував пор. Світлин, я. постій курінної команди був в селі 
Білич. ,Курінь мав три скоростріли і дві гармати під командою пор. 

Я. Яреми. Другим куренем командував сот. П. Петрикевич. Команда 

куреня стояла в селі Бандрів. 

Фронтова лінія групи починалася на полудне від Хирова і лучи

лася з правої сторони з групою полк. Кравса, який мав свій осідок в 

містечку Фельштині, а ліворуч лучилася з групою "Лютовиська", яка 

вдержувала зв'язок з невеличї<ою групою "Команча'', яку зорганізу
вав сот. Богун-Пилипенко (н2.ддніпрянець). Фронт цієї групи сягав 

аж до чеської границі. Зв'язок з нею був дуже тяжкий з причини по

ганої комунікації в горах, а дальше, ця група не лучилася :безпосеред
ньо з частинами бриrади, але творила відокремлену бо€ву одиницю. 

З початком січня 1919. р. прибув до Старого Самбора отаман Ва
силь Черський з дорученням Начальної Команди зорганізувати з 

двох цих груп "1-шу Гірську Бриrаду". На місце постою команди 
бриrади от. Черський обрав місто Турку, ·бо воно було приблизно на 

середині фронту. Начальником штабу став сот. Карло Шльоссер з 

групи полк. Кравса (талицький німець), а адьютантом був хор. Мар
тинець. Лікарем була пані д-р Н. Хомишин, а польовим духовником о. 

йос. Бала. 
У зв'язку зі створенням бриrадної булави, зайшли деякі зміни і в 

команді групи "Старий Самбір". Сотника Ст. Малецького покликано 
на інтенданта бриrади, а на його місце прийшов чет. Р. Форостина. 

Підхор. В. Батицького перенесено на його Прохання до Дрогобича, а 

адьютантом призначено чет. Осипа Залеського. Лікарем групи при

значено санітарного пор. ЮJІіяна Божейка, командантом польової 
жандармерії чет. Федора Мазура, розвідку провадив хор. Пик, а обоз 

чет. Іван ,Бережницький. 
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В часі польської офензиви (1'5-го транвя 1919. р.) Гірська бриrада, 
відрізана ворогом від головних сил ІІІ-го корпусу, зробила відворот і 
через Турку, Бариню, Висоцьке, Сморже, Тухольку і Климець, пере· 
йшла границю і в Нижних :Верецках зложила зброю. 

Перед переходом границі відбулася старшинська нарада в паро

хіяльнім домі в Тухольці, на якій рішено перейти на чеську територію, 

там зібрати розбитих по горах стрільців, переформуватися і створити 

в Карпатах нову фронтову лінію . Та в Нижних Верецьках на приказ 

французького ·генерала Енака, тодішнього команданта чеської армії, 
бриrада мусіла скласти зброю, була інтернована і перевезена в Су

дети до містечка Німецьке Яблінне (по нім. Дойтч rабель) . Тут бри

rада зформувалася на :зоєнний лад і дістала назву : Українська Бри
rада в Німецькім Ябліннім. 

Тут доповнена утікачами з різних польських таборів зросла так, 

що літом 1919-го року числил:~ понад б тисяч стрільців, підстаршин 

та понад 400 старшин. Першим командантом тут був підполк. Вол. 
Федорович, який в часі першого відворотту УГА був змушений пере

йти границю коло Надвірноі, а другим командантотм був полк. Антін 

Варивода, який передтим був 1<омандантом Збірної Станиці у Відні. 
Начальником булави був майор ·ген . штабу Яромир Дяків, а адьютан

тами по черзі були : чет. Коваль, чет. О. Залеський і пор. Заяць. Уряд 
президента Петрушевича впевняв, що бриrада буде перевезена в Ук

раїну для дальшої боротьби з большевиками, але переговори, завдя

ки польській дипломатії, я1<а боялася нового наступу УГА на Сх. 

Галичину, не вдалися і бриrада залишилася в ЧСР. Тільки мала група 

старшин і підстаршин виїхала и половині листопада 1919. р. в Украї
ну, але через наступ большевиків на Україну, не доїхала. 

Пізніше бриrаду чеська влада перенесла до та•борів в йозефові. 

Тут командантом був ген. Ві1<тор Курманович, а на останку ген. Арнольд 

Вольф. Чеська влада розв'яза.11а бриrаду в 1926-го року. 

* 
Джерельні дані до цього нарису подав кол. адьютант Гірської 

бриrади чет. Осип Залеський. 

Чет. Осип Залеський. 
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ГРУПА "КРУ.КЕНИЧІ" 

Первісно відтинок ц1є1 групи простягався від села Яксманич 
(східній форт перемиської твердині) до відтинка фронту групи 
"Рудки", який розпочинався рівно на південь від містечка Судової 

Вишні. Розтяглість фронту виносила тоді .біля 60 кілометрів. Завдан
ням цієї групи було боронити підступи до Дрогобича через Самбір 
шляхом із Мостиськ. 

Оборона цього відтинку фронту організувалася щойно при кінці 

листопада 1918. р. На початку rгрудня вислала Окружна ·Команда в 
Самборі до Крукенич одну сотню під командою чет. Василя Ляха 

зі завданням ·боронити шляху .Мостиська-Самбір і тримати зв'язок із 
сусідньою групою, яка мала боронити Нового Міста під Перемишлем, 

а на сході з групою "Рудки". Осідком цього зав'язку групи було 
містечко Крукеничі і звідсіль її назва. Очевидно, що завдання цієї 

групи у виді одної сотні були виконані тільки в дуже обмеженім ви

ді. Ця група-сотня мала ще 4 скоростріли та маленький відділ вісто
вих кіннотчиків (около десятка). 

В половині грудня 1918. р. Окружна Команда в Самборі вислала 

для зміцнення цієї маленької групи і для її дозбудови ще дві сотні 
під командою четаря Матвія Стахова. Він від свого прибуття до Кру
кенич в половині грудня обняв команду цієї .групи і розбудовував її 

скоро всіми силами при допомозі решти старшин, а головно адьютанта 

групи чет. Івана (ади (УСС). Команда групи перевела негайно мобілі

зацію обов'язкових річників (18-35), узброїла їх і організувала нові 

сотні. До перших днів січня 1919. р. було вже в групі "Крукеничі" 8 
сотень піхоти, дві батерії польових гавбиць під командою поручника 

Гнатківського і чет. Колтунюка та відділ вістових кіннотчиків у силі 

ЗО ша·бель. Сотні піхоти мали повний 0боєвий стан, тобто пересічно по 
220 стрільців. Окрім того був зорганізований обоз постачання, теле
фонічний відділ і майстерні. 

Група мала три курені піхоти. Одним командував сот. Савка, 

а потім сот. Петро Чорний (наддніпрянець). ·Курінним адьютантом 
був хор. Дмитрів. Цей курінь мав свій осідок в селі Гусакові. 

Другим куренем командувнв чет. Василь Лях, а потім пор. Смо

линський. Тут командантами сотень були: чет. Небиловець, хор. 

Василь Лісикевич і хор. Шередько. Адьютантом був хор. Куш.лик, :i 

командантом скорострільної сотні чет. Василь Созанський. Осідок 
команди куреня був в селі в Вовчищовичах. 

Третим куренем командував чет. Матвій Стахів, а командантами 

сотень були: 10-ої чет. Яріш, 11-ої хор. УСС Михайло Савчин, опісля 
чет. Панько Бабяк, дальше чет. Мих. Мушинський (помер від ран о
держаних в ·бою в Санниках), а по його смерти пор. Петро Грабкевич. 
Командантом чети був в цій сотні хор. Іван Гурко. Командантом 12-ої 

сотні був хор. Сапіщук, а командантами чет були: хор. Ст. Фіrура, 

і хор. Вол. Дзядзінський. Осідок команди куреня був в селі Чихевичах. 
В половині січня 1919. р. команду групи перебрав колишній 

командант Хвастівського затону сот. ·Кравчук. Сам його загін, ви-
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сланий в другш половині .грудня 1918. р. під Перемиш.п:ь, збунтувався 
і повернувся назад додому, а його командир і трьох сотенних ко

мандантів залишилися в Самбор1. Звідсіль прислано їх до групи "Кру
кеничі", а сам командир Кравчук став командантом групи. 

Одначе незабаром наступила нова зміна в команді групою. Від 
сот. Кравчука комаНду перебраR підполк. Шепель (наддніпрянець, ко
лишній штабскапітан у рGсійській армії). Адьютантом групи від 

приJоду сот. ~Кравчука був четар УСС Степан .Ріпецький. Згодом при
слано до групи нові сотні і їх число зросло до 16, при чім була 
переведена організація групи на курені. В найвищім розвитку сили 

група "Крукеничі" мала 4 курені\ по 4 сотні, дві батерії ~авбиць, одну 
батерію польових легких гармат, обоз та відповідні штабові частиШІ. 

Тоді також прислано до групи на шефа штабу сот. Фердинанда Лянrа. 

На відтинку цієї групи почалася 15-·го травня 1919. р. польська 
офензива, польські дивізії проломали слабий український фронт цієї 

групи і тому наступив перший відворот УГА аж по Чортків. 

* 
Джерельний матеріял подав кол. командант цієї групи чет. Матвій 

Стахів і кол. командант чети 11-тої сотні, 3-•ГО куреня хор. Іван Гурко. 

Чет. Михайло Гайворонський. Чет. Мирон Головінський. 
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Матвій Стахів, 

четар УГА. 

БОІ ГРУПИ "КРУКЕНИЧІ". 

В своїх початках група "Крукеничі" була своїм числом бійців 

слаба і тому мусіла обмежитися до дефензивних дій. Ії завданням 

було борщшти п-і.цступів до Самбора-Дрогобича зі сторони за

л~зничого шляху ПеRемишль - Мостиська, єдиною широкою і мурова
ною (''цісарською":) 'дорогою з Мостиськ до Самбора і далі звідтіль 
н~_Дрогоби_ч і Jурку. Коли група -під командуванням чет. Матвія Ста
хова: розбудуваіас~, вона виконувал'!- це дефензивне звдання в такий 
.спосіб: Основну масу ·групи сконцентровано. в Крукеничах і біля них 

в околиці. Там був уміщений обоз, команда групи, відділ кавалерії і 

всі сотні піхоти разом з машиновими крісами, окрім двох сотень. Ці 

дві сотні були розділені на малі четові загони під командуванням 

старшин та розміщені між Гориславичами (на заході) і Дмитровичами 

(під Судовою Вишнею на сході). Концепція оборони полягала в тім, 

що розміщені на цій лінії загони мали виконувати пильну розвідну 

службу і щоденно рано, вполудне і ввчері подавати звіти до команди 

групи. У випадку розвіданого наступу ворога на якімсь відтинку мав 

даний загін поспішним вістовим подати вістку до команди групи а 

сама поволі відступати. Тоді команда групи на підставі ситуаційних 

звітів загонів видавала наказ про удар на ворога з відповідної фланrи 

і відкинути його назад до лінії залізниці. До 23-го ·грудня включно 

було таких боїв кілька з обмеженим розміром. Всі вони були успішні. 

Взято полонених, у тім одного старшину. 

Команда -групи подавала щоденно свої боєві звіти до Самбора і 

Стрия, де була корпусна команда. З корпусної команди за підписом 

полк. Григорія Коссака був наказ, що-б цю тактику закинути а зате 

розділити всі сотні в безпереривну лінію від Гориславич до Дмитро
вич. Команда групи зробила заміти проти того наказу, доводячи, що 

така тактика корпусної команди може довести кожної хвилини до 

розпорошення групи, бо воро.г всюди може таку тоненьку лінію роз

бити і розпорошити, а команда групи, не маючи резерви до розпо

рядження, не може тоді ніяк вплинути на хід бою. Щоб вияснити це 

засадниче питання, приїхав до Крукенич особисто командир полк. 

Коссак. У нараді з командиром групи четаром М. Стаховом і його адью

тантом чет. Іваном ,rадою полк. Коссак погодився на усталену четаром 
Стаховом тактику оборони. 

Дня 22·-го грудня вночі прийшла вістка від полк. Кравса з Гли

бокої, що ворог прорвав фронт під Перемишлем; оборонна група, що 

там була, розпорошена і тому є небезпека, що може впасти Самбір 

а там і Дрогобич у руки ворога. Особливо загрожена флянrа оборони 

Самбора на схід, бо там оперує польська група ротмістра Борков

ського, яка має сильну артилерію і численну кавалерію. Полковник 
Кравс повідомляв, що він дав наказ артилерії з-під Перемишля по

датися в сторону групи "Крукеничі" і там підчинитися її команді. Ра-
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зом з тим він просив з натиском, щоб група "Крукеничі" розпочала 
свою протиофензиву та вдарити з фланrи на групу Борковського. Дня 

2'3-го грудня 1918. р. прибули дві батерії польових гавбиць під ко~ 

мандою поручника Гнатківського і четаря Колтунюка. Цього дня ко

мандир групи ' 1Крукеничі" виробив відповідний плян удару на во

рога, стягнув на вихідні позиції всі сотні і машинові кріси з резерви та 

вночі з 2'4. на 25. грудня визначив момент одночасного наступу на 

ліву і праву флянrу ворога, центр якого знаходився в Крисовичах. 
Дату обрано таку тому, що це був саме латинський святий вечір, отже 

ворог правдоподібно не лише святкував, але й пив здорово. Операція 

вдалася дуже добре. Ворог був застуканий несподівано вночі і не 

мав змоги на місці ставити пляновий опір. Він вибрав скору утечу в 

напрямі Мостиськ. В Крисовичах здобуто масу коней з обозу і кава

лерії, бо не всі кавалеристи мали час дістатися до стаєн з кіньми. 

Здобуто кілька машинових крісів. Ворога переслідувано аж до перед

містя Мостиськ (Закосцєлє). · На ворога в цілім районі між Сам

бором і Мостиськами впала паніка, бо він припускав, що тут є якась 

велика плянована офензива українців. Ворог внаслідок того скоро від

тягнув свої сили з ударної групи в напрямку на Самбір і тим способом 

битва за Самбір ·була з українського боку виграна. 

У висліді цієї битви і пізнішого приходу кількох сотень підкріп

лення основна лінія групи "Крукеничі" була поширена і посунена в

перед: від східніх фортів Перемишля (Яксманичі, Селиська і Биків) 
далі на схід через Пакість до Стрільчиськ, Волчищович і Дмитрович. 

Ця позиція була вигідна остільки, що вона давала можливість зі 
згаданих фортів обстрілювати летовище в Перемишлі та міст на за

лізничій лінії Перемишль-Львів між фортами Вірком і Медикою. 
Получения ворота зі Львовом таким чином було під безпосереднім 

обстрілом. Командир групи чет. М. Стахів виправляв два рази експе

дицію вночі на саму залізничу лінію зі завданням висадити містки 
і рейки в повітря. Містків не вдалося висадити з огляду на малу ви

бухову силу динаміту, але рейки були перервані. Міст на лінії був роз
битий артилерією. Обсада ворога на цій лінії була сконцентрована в 

Перемишлі, Мостиськах, Судовій Вишні і так далі по лінії до Львова. 
Ворог мав панцерні потяги на цій лінії. Але при наявності нових двох 
куренів піхоти з відповідною кількістю машинових крісів і кількох 
батерій гармат можна було цю залізничу лінію між Перемишлем і Мо
стиськами перервати тривало і тим способом цілком відрізати Львів 
від допливу польських сил. Сили ;групи "Крукеничі" вистачали вповні 

на те, щоб кожної хвилини перервати цю лінію, але вони були за
малі на те, щоб втриматися на позиції проти ударних сил ворога з 

панцерних потягів. 

Для того командир групи "Крукеничі" четар Стахів виробив ок
ремий плян прориву цієї залізничої лінії, при чім треба було додат
кових тільки 8 сотень піхоти і кілька батерій польових гармат. У цій 
справі він вислав делеrацію з цим розробленим пляном до команди 
.норпусу 1l Стрию, щоб переконати до цього пляну корпус і дістати 
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потрібні додаткові сотні. Корпусна команда заявила, що вона не мае 

ніяких резерв і їх можна дістати тільки від Начальної Команди УГА в 
Ходорові. Делеrація в складі четаря rади і четаря Грабкевича поїхала 
до Ходорова, але даремно. Шеф штабу полк. Мишківський не тільки 

відмовився затвердити цей плян, але ще видав писемний наказ, що 

групі "Крукеничі" не вільно робити дальших спроб прориву заліз
ничої лінії. Мовляв, Начальна .Команда рішила брати Львів зблизька, 
а не таким далеким проривом. 

Спроби ворога в ряди - годи відтиснути українську л1н1ю на 

південь на шляху з Мостиськ були в пізнішім часі відбиті в крива
вих боях. Зі свого боку команда групи підприняла два рази успішні 

бої для поправи С·воєї лінії. Одна з таких битв за посідання височин 
коло Крисович скінчилася великим успіхом в січні. 

В офензиві на початку березня, що мала за ціль прорвати заліз
ничу лінію між Городком і Хоросницею (на захід від Судової Вишні) 

брала участь також група "Крукеничі", тоді вже під командуванням 

полк. Шепеля. В самих фронтових боях брали участь тоді два курені 

групи - один під командою 'Четаря Стахова і другий під командою 

пор. Андрієвського. Курінь чет. Стахова дійшов був аж до залізничої 
лінії в боях з ворожою групою, яка висіла з панцерного потя1гу. Проте, 
вночі курінь дістав наказ відступити з огляду на те, що операція су

сідньої групи <\Рудки" коло Судової Вишні не вдалася. 

На весні 1919. р. розвідна служба фронтових частин і зокрема зі
знання полонених у нічних виправах 3-го куреня під командою чет. 

Стахова доводили, що на відтинку групи на шляху Мостиська-Самбір 

зібрані сильні свіжі ворожі сили з численною артилерією. Було ясно, 
що тут ·готовиться прорив між •групами "Глибока" і "Крукеничі", бо ж 

група "Крукеничі" творила з фронтом групи "Глибока" видовжений 

трикутник, який ідеально надавався для флянrового прориву. Коман

дир куреня чет. М. Стахів зложив тоді на письмі меморіял до ко

манди бриrади Кравса 'Через команадира групи ".Крукеничі" полк. Ше

пеля, щоб цей трикутник скоротити на лінію болот (при·близно на 

північній границі самбірського повіту). На цій лінії розбудувати обо

ронні позиції і в разі офензиви ворога відступити пляново на неі. 

Цей плян був відкинений виразно шефом штабу бриrади сотником 
Ерліхом з арrументацією, що саме на цім відтинку фронту ворожа 

офензива виключена. Сталося навпаки тобто так, як припускав пра
вильно попередній плян. 

В генеральній польській офензиві 15-~го травня 1919. р. був воро

жий удар намірений саме на •Групу "Крукеничі" з загальним напрям
ком Самбір-Дрогобич. В цілоденній бит·ві група "Крукеничі" потер
піла великі втрати. До полудня був цілком розпорошений курінь ота

мана Чорного і залишився тільки командир з якими пятьма десятками 
стрільців. Втрати куреня чет. Стахова були тільки в забитих. 

Лінія оборони на смузі болот, яка була дуже вигідна для нас, не 
була приготована. Тим то в ночі група мусіла відступити аж до лінії 

Стривігора перед Самбором. Бит·ва за цю лінію була безуспішна з 
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уваги на переважну силу ворога. На другу ніч прийшлося відступати 

в напрямку до Дрогобича-Борислава. В тім часі вже відступила за 

Карпати на зайняту Чехами територію Закарпаття 6риrада отама
на Черського і ·група сотника Федика зі Самбірської бриrади. Внаслі
док того ціле ліве крило групи "Крукени"Чі" зависло в повітрі без 

ніякої охорони аж до верхів Карпат. Група дістала наказ тримати по

тім лінію Бистриці перед Дробичем і там знайти зв'язок з групою 

сот. Федика, якого вже не було. 1Битва за цю лінію тривала цілий день, 

але скінчилася неуспіхом. Був наказаний відступ на лінію Стрия. 
Відворот мала крити власне група ·~крукеничі". Проте з неї в боєвій 

лінії вночі і ранком залишилося ·було лише чотири со.тні куреня чет. 

Стахова. Інші вже були на половину здезорганізовані. Вкінці в арієр

rардних боях група "Крукеничі" вже під командуванням підпол. Фе

доровича станула на оборонній лінії Рожнятів-Сливки. Тут одначе 

прийшов звіт від Начальної Команди, що Станиславів в руках ворога, 

Делятин і Надвірна в руках нового ворога-румунів. Переходи через 

Дністер зайняті поляками, говорив звіт командирові групи. Тоді коман

дир групи, по нараді з командантами куренів рішив шляхом до Осмо
лоди дійти до верхів Карпат і цим шляхом оминути румунську окупа

цію на Закарпатті та дійти до чеської окупації, де просив о права 

спинитися. В трьохденнім важкім марші верхівям Карпат, група перей

шла на чеську окуповану зону поближу Мукачева. Було це З-то 

червня 1919. р. 
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ГРУПА "ГЛИБОКА" 

Зістала зорганізована в перших днях лютого 1919. р. Командантом 
групи був сот. Михайло Феднк, який як командант куреня перевів 
передтим від 1-го листопада 1918. р. всі початкові бої з поляками. 

Він зорганізував був боєву групу "Негрибки" та брав участь в 

боях під Перемишлем, Доброl'.шлем, Новим Містом, Ніжанковичами і 
Хировом. Новопризначений командант групи придбав на становище 

шефа штабу сот. Жиrмонта Лянrа, дотеперішнього команданта ку

реня, а як сот. Лянr зістав в половині березня призначений шефом 
штабу групи "Крукеничі", то на його місце прийшов пор. Ганс Ер

ліх. Адьютантом групи став чет. Роман Лисович. Доповнення, яке 

одержувала група, походило переважно з Окружних Команд Стрий і 

Самбір. 

Команді групи підл~гали такі боєві частини: 1-ий курінь під ко

мандою сот. Миколи Сковронського, а потім в перших днях травня 

під командою пор. Петра Сав1ш. Харчовий стан куреня виносив 500 
стрільців. Курінь мав 8 скорострілів, які здобув в бою з поляками. 

Другий коломийський курінь ім. гетьмана Дорошенка означував 

себе числом 2/24 і прибув до групи з Коломиї з початком березня 

1919. р. Командантом куреня бу~з пор. Вол. Левицький. Курінь складав
ся з трьох сотень, а харчовий стан виносив 350 стрільців. Скорострі
лів курінь мав 4-5. Команда куреня мала свій осідок в Березові. 

Четвертий курінь ім. гетьмана Мазепи означував себе числом 

4/36. Складався по більшій части з гуцулів. Командантом куреня був 
сот. Бронислав АбеJІЬ і склад::.вся з трьох піхотних сотень та одної 

скорострільної сотні з 5-6 сксрострілами. Харчовий стан куреня ви
носив 400 стрільців. Осідок команди куреня ·був в Городовичах. Цей 

курінь одинокий в цілости перейшов Збруч. 

П'ятий курінь складався з трьох сотень з 4-5 скорострілами. Ко
мандантом куреня був пор. Ст. Андрущишин, а адьютантом чет. Евген 

Шкіра. Харчовим старшиною був чет. Семен Новаківський. Харчовий 
стан виносив около 350 стртьців. Осідок курінної команди був в селі 
Вовчім. 

Пробоєвий курінь складався з трьох сотень. 1-ою сотнею коман

дував чет. Мих. Семйоник, 2-ою хор. Шемель, а потім хор. Диякон, 

3-ою пор. Міхур, а скорострільною сотнею командував пор. Хухра. 

Командантом куріня був з початку сот. Паньків, а потім пор. Коцьолок, 

а дьютантом був чет. Панько Бабяк. Харчовим старшиною був хор. 

Ст. Пачковський. Харчовий стан виносив 350 людей. Осідок курінної 
команди був в Чижках. 

7-ий курінь складався з двох бережанських сотень, означених 

числами 16-та і 17-та сот.ня. Командантом одної з сотень був чет. 

Адріян Іванович. Боєвий стан обох сотень був около 180 стрільців. 
8-ий курінь складався теж з двох сотень. Командантом одної з 

них був пор. Дармолинський, другої чет. Вол. Білинський. Стан обох 

сотень виносив около 180 людей. Курінь стояв в запасі в Фельштині. 
Імпровізований панцерний поїзд складався з 4-ох возів і мав 
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4 скоростріли і одну польову гармату . Стан 60-80 стрільців . Коман

дантом був чет. Осип Бережницький, а командантом скорострілів 
чет. Осип Балицький. 

Відділ воздушних бальонів був в Глибокій. Командантом був під
полк. рос . служби Коновалів. Цей відділ Начальна Команда УГА 

приділила групі в перших дю1х травня. 

Польова жандармерія мkтилася в Фельштині. Командантом її був 

чет. Осип Шемердяк, а стан виносив около 150 стрільців . Розвідчий 
відділ вів хор. Мих. ·Качанюк. Вишкіл скорострілів містився в Сусі" 

довичах . Командантом був сот. Микола Стасів, який згинув в Сам

борі в травні 1919. р. 

Гарматна група склада.11ася з 9 батерій. Командантом до 1-го 

березня був сот. Гриць Сенечко, а потім сот. Вільгельм Майль. Хар

човий стан виносив около 400 гармашів при 4. скорострілах. 

Польова лічниця групи бу:1а в селі Глибока в дворі, а її коман

дантом був сот. лікар д-р Стефанович, а по його відході дня 1-го 

березня санітарний пор. Павло Цимбалістий . 

В ·часі польської весняної офензиви головні сили групи були від

різані від частин ІІІ-,го корпусу, були змушені разом з частинами 1-ої 

Гірської бриrадн перейти на тt>риторію ЧСР і тут в селі Великі Ве

речки, дня 20-го травня 1919. р. зложити з·брою та переїхати до та
борів інтернованих в Ліберці, а потім в йозефові. 

* 
Подано на основі споминів Р. П" які написані в "Літописі Чер-

воної Калини", число 9-те, рік 1934. 

Хор. Микола Пачовський. Пор. Михайло Савчук. 
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ГРУПА "ЛЮТОВИСЬКА". 

Група "Лютовиська" творила ліве крило південно - західнього 
фронту УГА. Фронт тягнувся від містечка Устрики долішні попри 
Устіянову вздовж правого -берега річки Сяну, а дальше в його коліні 
на схід від Балигороду переходив на лівий берег Сяну, звідки прямою 
лінією ,біг до чеської границі, докладно до села Тісна на самій границі. 

В дру~гій половині листопада 1918. р. Окружна Команда в Сам
борЮ (сот. Михайло Мельник) доручила чет. Юр. Дякунчакові зоргані
зувати боєвий відтинок у горах на лівому крилі від Устрик долішних 
до чеської границі. Організація нової групи почалася від містечка 
Лютовиськ, яке чет. Дякунчак ::tайняв з допомогою 60 добровольців зі 
села Михновець. Частину стрільців вислав чет. Дякунчак до села 
Чорної, віддаленого 1 О кілометрів на північ від Лютовиськ, де постала 
сильна застава проти польських нападів з Устрик долішних. По ого

лошенню мобілізації одна сотня під командою булавного Антоні
щака перейшла з Чорної .до Рябого, а опісля до Задвіря і тут на

в'язала зв'язок зі сотнею у Бандрові, яка належала до групи "Старий 
Самбір". Друга сотня зайняла село Телешницю ошварову і стежила 
верх Жуків, а інша сотня, під командою чет. Василькова охороняла 

верхи з осідком в селі Хревті над Сяном. Для забезпечення лівого кри

ла групи вислано сотню під vомандою чет. Івана Рибака до Тісної, 
щоб охоронити відтинок аж до чеської границі. Щоб дати підмогу 

відділам, які боролися и Кпманчі і у Вислоці великій, одна сотня під 
командою хор. Чайківського разом зі сотнею в Тісній заняли при 

кінці листопада містечко Балигород, але вкоротці поляки відобрали 
його назад. У саме Навечеря Нового Року відбувся успішний наступ 

двох сотень на У стрики долішні. Тут забрано полонених і 50 підвод 
зброї. 

В цьому часі прибула до групи ·батерія з двома польовими гарма

тами під командою чет. Трсшневського і розмістилася за селом 

Жолобок. 

Рівночасно Окружна Команда в Самборі прислала один курінь 
піхоти і його сотні зміцни.~ш відтинок ·групи і зайняли села на пів
день від Балигорода, а саме: Мочари, Телешницю сянну, Буковець і 
Яблінку. 

Група "Лютовиська" не творила одноцільного фронту, тільки 

виставляла сильні застави вздовж річки Сяну. Таких охоронних застав 

було в січні 1919. р. чотири і одна в селі Тісна. Найсильніша застава, 
а властиво боєва група була в селі Чорна, яка мала 4 сотні і одну ба

терію. Сотні були розташовані так: Одна в Мочарах під командою чет. 
Татомира, одна в Задвірю під командою чет. Мороза, одна в Телеш

ниці ошваровій під командою чет. Дениса, а одна в Теле.шпиці сян

ній. Команда цієї ·групи містилася на приходстві, а командантом був 

чет. Ю. Дякунчак. Інші застави мали по 40-50 боєвиків і по одному 
скорострілови. Командантами цих частав були старшини або старші 

підстаршини. Такі застави держали зв'язок між собою, висилаючи до 

122 



себе на зміну сильні стежі. Заставам довожено харчі, тільки застава в 
Тісній прохарчовувалася сама. 

В січні 1919. р. формування групи було закінчене, а стан її пред

ставлявся так: 8 сотень при·близно по 150 стрільців в одній сотні, 

одна 1батерія польових гармат, запасова сотня, вишкіл, розвідчий 

відділ, харчовий і чета жандармерії. Харчовий стан групи в той час 
числив понад 1500 стрільці!? . 

При кінці лютого 1919. р. На'Чальна Команда УГА прислала силь
ний, як на тодішні відносини, Rідділ кінноти в складі 80 кіннотчиків 
під командою сот. Вільчинського (з Єлисаветграду). Відділ був озбро

єний в короткі кавалерійські карабіни, шаблі і мав дещо ручних 

rранат і два скоростріли "Кольта" . За згодою команди ·Групи, сот. 

Вільчинський поповняв свій в!дділ добровольцями разом з верхів

цями в" різних селах над Сянш1. З початком травня відділ числив вже 
150 кіннотчиків і два скоростріли. Відділ робив стежні розїзди і 

держав зв'язок між заставами вздовж цілого фронту групи. Постій 
відділ мав в се.11і Хревті. 

Першим командантом групи був її ініціятор і організатор чет., 

пізніше поручник, Юрій Дякупчак, потім сот. Іван Молящий, а від 

8-го травня 1919. р. сот. Софрон Шебець. Адьютантом групи був чет. 

Козак. Командантом запасової сотні ·був хор. Хома, харчовим стар
шиною чет. Стеців, лікаре:'d .JJ.-P Рибачевський, а польовим духов

ником парох Лютовиськ о. Іван Колтунюк. Постій команди групи був 

стало в містечку Лютовиська і звідсіль її назва. 

В часі реорганізації УГА групу "Лютовиська" разом з групою 

"Старий Самбір" перемінено в 1-шу Гірську бриrаду. 

* 
Джерельний матеріял до цьо1'0 нарису подав організатор цієї 

групи і її перший командант пор. Юрій Дякунчак. 

Чет. Василь Шмата. Вістун Михайло Чайківський. 
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14-ТА БРИГАДА 

Та бриrада була зформована 25-го травня 1919. р. з евакованих 
із Покуття (Коломия-Городенка-Снятин) запільних частин Окружної 
Команди Коломия і входила n склад ІІІ-.го корпусу. Дня 23-го травня 
1919. р. румунські війська, в порозумінню з поляками, перейшли .га

лицько-буковинську границю і швид1шм походом зайняли не лиш 

Коломию, але також ціле По1~уття по річку Дністер і Бистрицю. Ук
раїнські частини поспішно уступили через Нижнів на лівий берег Дні
стра. Начальна Команда веJ1іл~·- спинити ці всі запільні частини і тво
рити з них фрошові відділи. Завдання це дістав зразу сот. Вол. Бемко, 

а новозоргю·:ізована група з почап<у, від 2-5-го травня до 3-го червня 

мала назву "Група Нижнів". Дня 3-го червня команду над групою 

обняв сот. Іван Молящпй, а Начальна Команда перемінила назву на 

"·Група сот. Молящого". В половині червня ця група отримала ста

лу назву, а саме: "14-та бриrада УГА". 

Група "Нижнів" мала за завдання охороняти перед румунськими 

військами лівий берет Дністра від Нижнева по Коропець, пізніше від 

Коропця по річку Стрипу, а потім аж по Заліщики. Румунські війська 

під командою ген. Задека зберігали ворожу невтральність і дуже часто 

обстрілювали крісовим або і !"'арматним вогнем відділи української 
охорони. 

В другій под о вині червня 1~Н9. р., польські війська, під командою 
ген. Желіrовського, пробилися під Нижневом на лівий берет Дністра 

і пробували утворити тут мостояий причілок. Група "Нижнів", а тепер 

вже "група сот. Молящого", по скріпленню 1-им куренем пор. Ан. 
Тарнавського з 8-мої Сам·бірської ·бриrади, по короткім але кривавім 
бою, зліквідувала цей мостовий причілок і викинула поляків на пра
вий берег Дністра. 

В часі чортківської офензшш Начальна Команда переорганізувала 

групу, а команду над нею перебрав в Бучачи от. Василь Оробко, був
ший командант Окружної Команди в Чорткові. Від того часу ця гру

па носить постійну назву "14-та Бриrада УГА". 

Штаб бриrади, по доповнt~нню старшинами з бувшої Окружної 
Команди в Чор1кові представлявся так: Командант от. В. Оробко, а 

сот. Іван Молящий заступник команданта. На·чальником штабу пор. 
Карло Аріо (призначений на цей пост командою ІІІ-го Корпусу 12-го 

червня 1919. р.), заступник начальника штабу пор. Володимир Слю
сар, а помічником в оперативнім відділі був хор. Бачинський. Пер

сональний референт чет. Тома Горин, технічний референт і командант 

технічної сотні пор. Корнило Кізюк, санітарний шеф д-р Віrелюк, а 
потім чет. Фляйшман, командннт жандармерії пор. Лев Левицький, 

командантт зв'язку хор. Кабарівський, командант кінного відділу чет. 

Щербанюк, розвідчий відділ вів чет. ·Слобода і хор. Мельник, харчовий 

старшина чет. Корбутяк, командант обозу чет. Татух а потім пор. 

Мих. Микитюк. Командантом :"іулавної сотні був пор. Борисевич, а 

польовим духовником о Іван Проскурницький. 

Бриrада мала три курені піхоти. Перший курінь під командою 
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сот. Івана Молящото був найhращим, бо сам курінний командант був 
одним з кращих старшин боиrади як добрий і відважний вояк, дбай

ливий командант і досвідчtниіі в боях. його курінь числив 300 баг
нетів. , Другим · куренем командував теж відважний і проворний вояк 
пор. Яків Голотсі. Третим кур~нем командував пор. Юрків. Скоро
стрільна сотня мала 8 чет по два скоростріли і буда під командою 

пор. Петра Борецького. Гарматним полком, який 'Чнслив три батерії, 
командував сот. Слезак. За Збручем боєвий стан бриrади виносив 

1000 багнетів, 16 скорострілів і 25 шабель. 
В часі походу на Київ бриrада творила армійську резерву, а від 

17 -.го серпня до ЗО-го вересня несла службу як залога в місті Вінниця. 
Дня 1-го жовтня 1919. р. бриrада перейшла на проти.Денікінський 

фронт, де зводила криваві та завзяті бої з Добрармією в районі 

Дашів-Китайгород, під Ситківіtями, Христинівкою, Брацлавом, а най
більший бій відбувся під Городищем, недалеко Гайсина, де 1-ий і 
2-ий курені під командою сот. Молящого розбили денікінський полк. 

В жовтні захворів на жах.ливий тиф начальник штабу пор. К. 

Аріо, а його пост перебрав пор. Борисевич. В цім часі командант бри

rади от. Оробко відходить до лічниці (відновились давніші рани), 

а команду бриrади, а зглядно бриrадний шпиталь перебрав сот. rелі

цінський. Дня 28;го листопада 1919. р. команду ·бриrади обняв новий 
командант, а саме: сот. Странський, який прибув з Відня. 

В часі примусової злуки з Червоною Армією наступила реоргані
зація УГА, на взір большевицький, себто корпуси були переформовані 

після трійкової системи на бриrади, а бриrади в полки з трьома 
куренями піхоти, - 14-та бриrада не приходила більше на увагу ю< 

боєва формація і тому згідно з організацшним наказом перемінено її 
в Запасовий Кіш ІІІ-ої бриrади ЧУГА. 

* 
Джерельні дані до цього нарису подав кол. організатор і командант 

групи "Нижнів", а потім командант куреня 14-ої бриrади сотник Іван 
Молящий. 

Сот. Іван МолящиІІ. 
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18-ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКА БРИГАДА 

Зістала зформована в часі чортківської офензиви. Штаб бриrади 
творили старшини з Окружної Команди Тернопіль. Командантом був 
сотник д-р Ілько Цьокан, бувший окружний командант Тернополя. 

До цієї бриrади належали такі старшини: сот. Гриць Куріца, 

сот. Іван Стадник, сот. Микола Кощак, сот. Василь Болюх, сот. Ми
кола Алиськевич і сот. Лука Налуковий. Поручники: Антін Дудар, 
Олекса Олійник, Гриць Славута, Мих. Зимак, Леопольд Шерер, Ми
кола Малицький, Василь Шкварок, Ілля Саламаха і Стадницький. 

Четарі: .Роман Стариків, Василь Грицишин, Ілько Посмітюх, Дм. Ла
дика, Волод. Чубатий, Осип Хома, Чорний і Паливода. Хорунжі: 
Жила, Ременюк і Музичишин. 

Ця бриrада брала участь в бою під Плавучою великою над Стри
пою. Річку Збруч перейшла в селі Збриж. Бриrада мала два курені 

піхоти. Одним командував пор. Назаревич і тут командантом 6-ої 

сотні був чет. Проскурка Командантом другого куреня був пор. 

Сал як. 
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* 
Більше джерельних даних про цю бриrаду, мимо найкращих 

зусиль, на жаль нам не вдалось зібрати. 

Сот. д-р Ілько Uьокан, 
командант 18-ої бригади. 
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Д-р Ганс Кох, 

сотник УГА. 

ВІАСЬНОВИА ПРОВІД УНРАїНСЬНОї 
Г АЛИЦЬНОї АРМІЇ 

Українська Галицька Армія не ма

ла власних генералів ні генерального 

штабу в розумінні окремо вишколе

ного, монолітного інструменту війсь
ково·го проводу для переведення опе

ративних завдань, а зокрема не мала 

вона їх в 'Значенні відокремленої, сус
пільної чи політичної касти з політич
ними або революційними амбіціями. 
Навіть організацшно бракувало їй 
вл~сного "Корпусу генеральн. штабу". 
Ті.1ьки небагато, з чужих армій в 

склад УГА перейнятих, шта,бових 

старшин користувалося, за тихою зго

дою, правом означувати себе такою 

назвою. 

Щойно після переходу за Збруч 

(липень 1919.) брала Начальна Ко
манда в рахубу створити окремий такий вишкіл для молодших, тала

новитих, передових старшин, - та, з огляду на інші важливіші зав
дання, мусіла цей плян вс!<орі занехати. Зате вже дуже скоро розви

нувся органічно. й увійшо3 в дію спільний, вищий військовий провід, 

зложений з енерrійних, теоретично і практично в І. світовій війні ви

школених, розмірно молод1~х старшин. І саме вони, хоч необізнані 
з диспонуванням новими для них формаціями (бриrада) і так само 

з новою, незвичною для них "тактикою" (незабезпечені крила і тили, 
брак постачання), дуже скоро вжилися в нове положення та його ви

моги, і діяли з незаперечною користю для великої справи. Для спро
щення називати їх мемо, без О·гляду на їхній формальний, військовий 
ступінь, штабовими старшинами. 

Військове походження цих старшин було двояке. Менша їх части
на вийшла з царсько-російського ,ген. штабу, а·бо з визначних старо

російських, rвардійських полків. Більшість творили, в наслідок дер

жавно-політичної приналежности Східньої Галичини з 1772. по 1918. 
рр. , старшини австро-угорсь1<ого генерально-го штабу або офіцери 
полків ·га,бсбурської монархії. Співпраця старшин двоякої школи була 

спершу, хоч би тільки з огляду на різниці у формах військового 
вислову, не так легкою, як би здавалось. Треба ж ~було здавна за
своєні російські та німец1>кі фахові форми перекладати раптом на 

українську мову, - мало того, їх треба було згідно зі значенням 
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розуміти й докладно передати дальше, бо це було вирішальним зо
крема в часі якогон~будь заскочення, паніки чи недостатнього зв'язку 

з нижчими командами. Та воєнна потре~ба і добра воля для виконання 

спільного завдання побороли швидко всі ці технічні труднощі. Роз
в'язувано їх давньою методою різних коаліційних армій, в яких вояки, 
приналежні до різних континrентів, спершу зливались в одне під рі

чевим оглядом, а щойно опісля шукали мовних форм. 

Важчими за мовні були різниці тактичного й оперативно.го ха

рактеру. У·чні давнього російського ген.-штабу були в проводі війська 

більш безтурботні та 9 онергтивному плянуванні нестримні. Не лякали 
іх загрози з тилів і крил, так само, як самозрозумілими ·були для них 

нічні марші в непроглядному терені. Прохарчування частин залишали 
вони в цілості відносним співробітникам. Навпаки старо-австрійські 
старшини проводу, які мали за собою досвід з іrалійського чи фран

цузького теренів боїв і зразу не могли отрястися з методів по•зиційної 

війни, були в своїх оперативних зарядженнях обережніші та більш 
цілостеві. Вони дбали дуже старанно про забезпеку тилу і фланrів, 

про зв'язок та щільність ~боєвото фронту, але водночас і про хар
чування і про духову опіку над вояцтвом. Вони не любили нічних 

маршів, зате вміли майстерно використотувати допоміжні батерії 
серед прорідженої лінії фронту. 

Під національним оглядом складався генеральний штаб зарівно з 
українців, як і чужинців. 

З Наддніпрянщини походили: 
Мишківський Евген, в УГА генерал хорунжий, б. полковник ро

сійсько.і служби, 1918. :;. пацальник оперативного відділу генераль
ного штабу УГА, вкінп.і ген. квартирмайстер ·генерального штабу 

Дієвої Армії. Помер ранений в 'бою з большевиками під Чорним Ост
ровом; 

Омелянович-Павленко Михайло, ген. полковник УГА;*) 
Греков Олександер, ген.-штабу ген. хорунжий. 

З Східньої України служили в УГА як штабові старшини: ген. 
rембачів, полк. Омелянович-Павленко молодший, полк. Какурін Ми
кола, підполк. Фідлєр, от. Долуд Андрій, от. Карась Кирило, сот. 
Лясковський і ін. 

i3 Західньої України служили в УГА такі булавні старшини: 
rорук Семен. 
Стефанів Гнат, полковник УГА. 
Оба згадані являються відповідальними за перші, імпровізовані 

бої ·за Львів (1. до 21. листопада 1918. р.). Після того, як поляки зай
няли Львів, оба вони уступили зі складу армійського проводу й не 
мали вже ніякого впливу на дальші військові події. 

Дальшою воєнною акцією керують по черзі: 

Курманович Віктор, ;генерал УГА; 
Тарнавський Мирон, тенерал-четар УГА; 

Микитка Осип, генерал УГА; 

*) Гляди розділ: Життєписи. 
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Вітошинський, підп ол~<. перейняв часово по злуці УГА з боль
шовиками командування Ч.~'.Г.А. заки не змінив його в цьому 

Порайко. 

На протязі боєви>: років долучилося до цієї групи найбільш зна
них, військом шанованих та люблених командантів і штабових стар· 

шин чимало молодших, талановитих фронтових старшин, які будь-то 
в штабах, що в них вони працювали, будь-то серед частин, якими про
водили, добули собі добру славу й заповідали стати, як доріст для 
майбутнього, визначними ·Старшинами військового проводу. 

Слід тут з.гадати пеrедусім бодай декількох з них: 
Гнатевич Богдан (1892.), сотник УСС, начальник опер. відділу І-го 

Корпусу, один з небагатьох старшин У'Г А, які з успіхом покінчили 

імпровізований курс для кандидатів генерального штабу; 
Шепарович Лев, сотник, інж., начальник відділу зв'язку; 
Макарушка Любомир, поручник, один з нечисленних, вишколених 

в австро-угорській армії, f!ктивних старшин, в УГА командант куреня 

і групи. 

Цілий ряд вищих старшин УГА не був українського походження. 
Та це не приводило ніколи, ні на самому фронті, ні в часі тісної боєвоі 
спільности, до якихнебудь ускладнень чи непорозумінь. 

Старшини не-українці не вмішувалися ніколи у внутрішньо-укра
інські, політичні справи, - з другого ж боку українці вважали й ша
нували їх завжди як повновартних і рівноправних товаришів зброї. 
Пізніша історіографія, а також деякі українські дослідники історії до
ба.чували в цій участі не-українців у визвольних змаганнях українського 
народу якусь політичну ·гру-інтригу, або й намагалися доказувати цим 

нездатність українців до сG.мооборони. Та поминаючи вже різні злобні 
сугестії, можна хіба замітити, ·що ще жадній армії світу не зашко
Ди,110 вчитися воєнного ремесла від чужинців. Американська армія ще 

й досі вшановує пам'ять пруського генерала фон Штойбена (v. Steu
ben) так само, як поляка Пулаского чи француза Ляфаєтта. Внову ж 
знаний основник і перший командант польських легіонів, ген. Ян 
Генрик Домбровскі, вийшов зі саксонського генерального штабу. В 
1848.-1849. рр. служили двз. польські генерали в угорській, визвольній 
армії (Генрик Дем,бінські, Юзеф Бем), а· ген. Войцех Хшановскі в 

сардинській, революційній армії. 

Під час кримської війни був на турецькій службі російський генерал 
(в тім українець з походження), Михайло Чайковський-Саддик Па

ша з Бердичева (1804.-1886.). Ба й серед поляків і москалів, які в рр. 
1918.-21. воювали проти УГА, знайшлося багато офіцерів з німець
кими та іншими чужинецькими прізвищами як от: Галлєнбург-Галлєр, 
Лінде, Лянгер, Абрагам, Ст~:!рек; фон Шіллінг, фон Бредов, фон 

UІтессель, Штаке.льберг; Фрунзе, Вайнер, .Квятек т. і. 
Чужо-національні старшини генерального шта1бу УГА походи.ли 

переважно з давньої австро-угорської армії; не бу.ло. між ними ні од
ного пруського чи баварського тен. шта,бовця, зате бу.ло декілька зру
сифікованих українців' зі складу давнього російського ген. штабу. ~іж 
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старо-австрійцями було двох мадярів: полк. Альойс Леrар, що коман
дував через дуже корот1сий час на львівському фронті (листопад 

1918.) і підполк. йосиф Папп де Яноші Ляйош, шеф ген. штабу 11-а-о 
Кор·пусу в боях за Львів (листопад 1918. до квітня 1919.). З хорватів 
були в нас: полк. Кватернік, який теж недовго дебютував, (брат слав
ного пізніше, хорватського полководця), полк. Степан Чмелик, череа 

деякий час командант 4-ої Бриrади і підполк. ген. штабу Карло Штіп
шіц-Тернова, який був приділений до Начальної Команди. Та на хід 
військових подій ні мадяри ні хорвати не мали ніякого вирішального 
впливу. 

З-поміж чехів слід ~гад::Jти трьох вищих старшин, а саме отам. 
Антона Виметаля, команданта бриrади в поході на Київ, от. Франца 
Тінкля (1879.), коман. 2. Коломиської бриrади, та підполк. Карла Доле
жали (1883.-1924.), який спершу виконував обов'язки шефа шта~бу ІІІ. 
Корпусу при ген. А. Кравсові, а після переходу за Збруч, став началь
ником військової канцелярії Диктатора. Більшість не-українських шта

бових старшин творили німці, яких можна поділити на дві групи. 
Одна з них складалася з т. зв. "народніх німців" (Volksdeutsche) 
Західньої України. Були вони синами або внуками німець1сих колоністів, 
які по 1781. р. переселилися на Зах. Україну із Заходу, до ново Авст
рією надбаного т. зв. "Королівства Галичини і Володимирії" і в ньому 
задомовилися. Вони жили з українцями, як добрі сусіди, присвоїли 

собі вповні українську мову, ходили з ними часто до одних шкіл та 
служили в тих самих старо-австрійських полках. Після роз~алу ав

стрійської монархії в 1918. р. стали вони автоматично, в дослівному ро
зумінні вільзонівсько·го права народів до самовизначення, українськими 
горожанами. Скоро ж вони поставили себе у розпорядження українсь

кого народу і його військового проводу, та виконували вони не тільки 

свій формальний обов'язок, але й виявили свою ·справжню, щиру 

льояльність. До цього бо часу поляки, які верховодили в цій країні, 
ставилися до них, як чужинців, завсігди підозренно й вороже (за 

винятком до ренеrатів) тоді, як однаково політично покривджене ук
раїнське населення виявляло їм загально багато доброзичливости й 
тепла. 

До цих німців з Галичини належали слідуючі старшини про
воду УГА: 

Бізанц Альфред (1890.), підполк. УГА. В Галицькій Армії коман
дант 7-мої львівської бриrади, командант полудневої групи під Льво

вом; один із ініціяторів і гол. реалізаторів Чортківської Офензиви; в 
червні 1919. р. командував пробоєвою групою в боях під Бережанами; 
визначився в 0боях підчас походу на ·Київ. Схоплений ·більшови·ками у 
Відні в 194'5. р., помер у в'язниці в Москві (мабуть 1950. р.). 

Лянr Фердинанд, народж. 1889. р. біля м. Стрия, отаман УГА, від 

листопаду 1918. р. до липня 1919. р. шеф польової артилерії 11. 
Корпусу; на !Наддніпрянщині до лютого 1920. р. шеф польової арти
лерії УГА; від 1945. р. на еміrрації. 

Шльоссер Карло, отаман УГА, командант 11. Стрийської бриrади; s 
1945. р. на еміrраціі. -
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Кох Ганс, народж. 1894. р. у Львові, сотник У1ГА; з листопаду 1918. 
р. до липня 1919. р. шеф оперативного відділу 11. Корпусу, опісля до 
лютого 1920. шеф операт. відділу Нач. Команди; від лютого до кві,тня 
1920. шеф генерального штабу І. Корпусу. Тепер професор університету 
в Мінхен (Баварія). 

Аріо Карло, народж. 1896. в Перемишлі, поручник, старшина гене
рального штабу бриrади. Журналіст в Бонн. 

Байrерт Северин, народж. мабуть 1891. р. ~біля Самбора, старшина 
ген. штабу 7. Бриrади (пполк. Бізанца). Тепер фармер в Ураrваю. 

Другу групу німців-старшин .генерального штабу творили прина

лежні до других старо-австрійських країв та інших німецьких народніх 
груп. Заступали вони майже всі німецькі племена: віденців, альпей

ських і судетських німців, як рівнож ·буковинських і карпатських. Най
більше іх служило в українських полках старої монархії. Вони вживали 
українськоі мови однаково в командуванні, як товаристві, мешкали в 

галицькому, rарніозонному місті й були часто споріднені з українськими 

сім'ями. ·Кар'єристів було між ними обмаль, а ті, що й ·були, ви·бували 
зі строю вже при першій скруті. 

Найбільш знаними старшинами проводу у цій "австро-угорській" 
групі були: 

Габсбурr-Льотрінrен Вільгельм (1895.-1954.), австр. архикнязь ві
домий під ім'ям Василь Вишиваний. В 1918. р. на Україні командант 
армійської групи, до якої належали УСС. За Директорії (1919.) пра
цював у .Міністерстві Військових Справ. Схоплений в 1948. р. більшо
виками у Відні, помер на засланні. У цього безперечно талановито.го 

старшини доброї волі, йдеться очевидно радше про його політично
династичні згляди, як про його оперативну діяльність. В УГА не віді
гравав він ніякої замітноі ролі; коли в лютні 1920. р. заховано для 
його команду І. Корпусу (по ген. Микитці), він не обняв цього посту; 

Єрле Альфонс (нар. 1888.), 1ген. штабу отаман У·ГА, спершу шеф 
штабу Начальної Команди, потім шеф шта·бу І. Корпусу; входив до 

складу делєrації УГА для переговорів з Денікіном в листопаді 1919. р. 
Помер в Австрії 1939. (?) року. 

Шаманек Альфред (1883.-1920.), майор австр. генштабу, в УГА 
полковник генерального штабу; вбитий румунськими річними піратами 

в травні 1920. р. 
Вольф Арнольд (1877.-192'4.), полковник УГА, командант 3. Бе

режанської бриrади, від .11ипня 1919. до лютого 1920. командант 11. 
Корпусу; помер 24. лист(\паr.:а 1924. р. в Протейові на Моравії. 

КунІш Іван (1888.), отаман, шеф штабу І. Корпусу, активний стар
шина генерального штабу австрійської армії. 

Льонер Фердинанд (1886.-1956.), отаман ген. штабу УГА, помічник 
начальника оперативного відділу Нач. Команди УГА, опісля шеф шта· 
бу 11. Корпусу, від 1929. р. австрійський аташе в Москві. 

Льобковіц Вільгельм (1893.), отаман, начальник оперативного від~ 
ділу Начальної Команди УГА, опісля шеф штабу ІІІ. Корпусу. Від 
1921. р. пропав без вісти в СССР. 
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Ціріц rустав (1872.-1920.), rенерал-четар УГА. 
Іменування нових старшин і підвищування в ступнях належало до 

червня 1919. р. до Державного Секретаріяту Військових Справ, а від
так до уряду Диктатора. 

Командантами Галицької Армії були по черзі: 
від 29. жовтня 1918. р. до 5. листопада 1918.-полк. Дмитро Вітовський, 
від 5. листопада до 9. листопада 1918. - полк. Гриць Коссак, 
від 9. листопада до 10. грудня 1918.-полк. Гнат Стефанів, 
від 10. грудня 1918. до 9. червня 1919.-ген. Мих. Омелянович Павленко, 
від 9. червня до 5. липня 1919.-ген. Олександер Греков, 
від 5. липня до 7. листопада 1919.-ген. Мирон Тарнавський, 
від 7. листопада 1919. до лютого 1920.-ген. Осип Микитка, 
від 17. ·грудня 1919. до половини січня 1920. заступав його в часі 

хвороби знову .ген. Тарнавський; 

від 6. лютого до '27. лютого 1920., в часі злуки з Червоною Армією 
обов'язки Начального Вождя виконував полк. Альфред Шаманек, а 
відтак в початках березня 1920. підполк. Вітошинський. 

Шефами штабу Начальної Команди Галицької Армії були по 
черзі: 

від 2. листопада 1918.-полк. Маринович Микола, 
від 5. листопада 1918.-от. Горук Сень, 
від 10. грудня 1918.-по.'Ік. Миwківський Евген, 
від 13. лютого 1919.-полк. ·Курманович Віктор, 
від 8. червня 1919.-полк. Штіпшіц-Тернова Карло, 
від 5. лютого 1919.-полк. Шаманек Альфред, 
від 7. листопада 1919.-ген. Ціріц Густав, 
від 6. лютого 1920.-знову пол!<. Шаманек Альфред. 

Начальником оперативного відділу Начальної Команди були по 

черзі: от. Єрлє Альфред, от. Льонер Фердинанд, от. Льобковіц Віль
гельм, Штукгайль Еріх і сот. Ко;11. Ганс. 

Професійними старшинами генерального штабу були: полк. Миш

ківський Е., полк. Курманович В., полк. Штіпшіц-Тернова К., полк. 
Шаманек А., ген. Ціріц r., от. Ерлє А., от. Льонер Ф., от. Льобковіц В., 
от. Вурмбрандт, от. Зегорш, от. Куніш, сотники: Штукгайль і Якварт. 

11. 

Коли взяти під увагу незміренні простори східньо-европейського 
обширу та прямо авантурницькі ситуації, в яких часто опинювалася 
УГА, треба зауважити, що оперативні можливості її булавного про

воду були розмірно невеликі. 

Складалися на це в першу чергу обмеження, якщо не повна 

недостача всіх, дослівно всіх, технічних допомЬкних середників мо

дерної армії. УГА жила на цілому протязі операцій, від листопада 1918. 
до кінця свого існування в літі 1920. р. з крайових засобів, тобто "з 
руки та до рота." Вона не мала . наладнаного як слід ні якогонебудь 
технічного, ні навіть санітарного постачання. Коли, наприклад, в зимі 
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1919.-1920. рр. десятки тисяч галицьких вояків, по видужанні з грізного 
сипного тифу, западали на тиф поворотний, і українському закордон
ному представництву вдалося добути і вислати літаками специфічний 

лікувальний середник "нео-сальварсан," то літаки Червоного Хреста 
змушено приземлитися в :ншіft: західній країні, і їх враз із набором 
зайнято. Бракувало теж постійно амуніції. Добрі, старо-австрійські гар

мати, що в них була узброєна наша артилерія до половини 1919. р., 
треб.а було через брак амуніцїі стягнути з фронту - якраз в часі ·га
рячої, боєвої розгри з поляками, і заступити (гіршими) старо-росій

ськими. Зроблено це в повній надії роздобути підчас наступу на 
схід придатну для їх вжитку амуніцію. А в міжчасі скуповувано від 

населення Поділля й Волині дослівно на штуки амуніцію по лихвар
ських цінах. А вжеж не говорити хі·ба про труднощі, серед яких тре

ба було старшин і вояків перешколювати наскорі для орудування 
новим і незнаним їм калібром гармат ( стопове мірило замість деци
мальної системи). 

Друге обмеження в діянні проводу армії й ген. штабу лежало в 
існуванні леrального Західньо-Українського Уряду. Вправді ні Держав
ний Секретар В. С., ні пізніше начальник військової канцелярії Дик
татора не вмішувалися в справи безпосередньо оперативного харак

теру, то однаково мусіло заіснувати тісне поро·зуміння між Урядом і 
Військовим Проводом на підставах, які весь час були притаманні харак
терові УГА. До них належали безумовна льояльність і правопорядок, 
закріплена національно-політична думка, - яка між іншим охоронила 

армію перед соціялістичними спокусами, та врешті безумовна здержа
ність у всіх політично-партійних розграх. Ніколи, за весь час існуван
ня леrального, Західньо-Украінського Уряду, не виломилася УГА зі 
своїх рям ні не зважилася на як:ийнебудь нельояльний виступ чи заго
вір проти свого уряду. І то в час найважчих скрут та помимо трива
лого нацьковування різнобарвних аrентів. 

Така залежність від леrального уряду охоронила щоправда вій
ськовий провід від неодної воєнної авантюри, та водночас і в'язала 
йому руки при вирішуванні суто військових справ. Це виявилося перед

усім у відношенню до Дієвої Армії, з якої багато конструктивних, 

надійних старшин бажало вступити в службу УГА. Ум відмовлено в 
цьому тільки тому, що Диктатор не хотів цим захмарити своого полі

тичного відношення до Гол. Отамана Петлюри. У всіх таких і подіб

них випадках придержувався військовий провід принципу супрематії 
політичної відповідальности над військовими зглядами. 

Дальше обмеження рухів військового проводу УГА лежало, від 

часу переходу за Збруч, в його підлеглості Штабові Гол. Отамана. 
Щоправда цей ген. штаб, іменно під проводом славнозвісного ген. 

Миколи Юнакова і ген. хор. Віктора Курмановича, був суто війсь
ковим оруддям, та його вирішення не завжди узгляднювали західньо

українські інтереси і вимагали від відповідального проводу УГА багато 

стриманости. Це виявилося зара:з же по переході У:Г А за Збруч, коли 
Гол. Отаман, з політичних зглядів, наказав похід на .Київ, тоді як УГА, 
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з військових причин, обстоювала похід на Одесу, щоб, зайнявши 11, 

.ді рватись до зв'язку з Евро пою. Коли ж опісля УГА, виконуючи наказ 
та проти власного кращого переконання, рушила на Київ і, у висліді 
знаменито переведених операцій, по п'ятьох тижнях його осягнула, 

то мусіла, знову всупереч усякому військовому правилу, здержатися 

з остаточним ударом, бо праве крило, яке складалося з наддніпрян

ських частин, не змогло "наздогнати" фронт і станути з ним в одній 
лінії. Дехто прошептував при цій нагоді, що сталося це по думці Гол. 
Отамана, який не бажав, щоби галицькі війська увійшли самі-одні 
до столиці, хоч вона лежала перед ними вільна, - на досягнення руки. 

А в цьому часі застою нашо! акції зарівно большевики як Денікін ма
ли змогу зміцнитися й вибити нам з рук усі користи нашого побідно

го походу. 

Та мимо всіх цих обмежень, з якими повинна погодитися кожна 
правильна армія на експонованому фронті або в політичній коалі

ції, мав головний військовий провід УГА все ж таки доволі простору 
для реалізації самостійних, оперативно доцільних вирішень. 

До таких саме рішень слід зарахувати таємно опрацьований 
плян, коли зимою 1918.-1919. р. УГА була скупчена доокола Львова, 

і нечайно постала загроза, що большевики прорвуться через Збруч 
та впадуть на тили нашої армії. 

Тогочасний полковник-шеф генер. штабу, Віктор Курманович, 
задумав відв'язати у смілій операції галицьку осадну армію зпід 

Львова і по переведенні великих крилових маршів, зокрема північного 
І. Корпусу, залишити весь галицький район на північ від Дністра. 

Тут, в оперті об Карпати, у захисті глибоких наддністрових ярів і 
кріпких шанців, мала б УГА можливість вичікувати на зудар обох во

ротів, поляків і большевиків та вирішити гру у свою користь. Про

відна думка цього плану Нач. Команди стала, по році, основою дру
гого операційного плану в "чотирикутнику смерти''. Тоді теж вирі

шив військовий провід допровадити до зудару обох своїх найгрізні
ших ворогів (поляків і більшовиків), злагіднюючи одночасно настрої 
та відвертаючи увагу сла6ших-румунів і Добрармії. У виконанні 
цього пляну, за який -були відповідальні ген. Тарнавський і полк. 

ген. штабу Шама.нек, поступилася УГА зимою 1919.-1920. р. поволі до 
Дністра. Одначе румуни, всупереч із заключеною з їхньою військ. 

командою умовою. розсадили на Дністрі лід і у цей спосіб унеможли" 

вили перехід армії в Румунію, для якого були вже видані безпосередні 
накази. 

Політичним наслідком цієї невдачі був пізніший протибольше
вицький переворот і загибіль армії. 

Безперечно найбільш інтересним та з військово-історичного боку 
ориtінальним завданням, що його мав розв'язати військовий провід 
УГА, був перехід за Збруч, в липні 1919. р. Бо йшлося тут про те, щоб 
пірвати цілу, відступаючу перед поляками армію до драматичної 

офензиви проти большевиків - і то не змінюючи напрямку. Бею акцію 
треба було передбачити і .наладнати так, щоб піхота й артилерія; 
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сказати б, перескочили відпливаючі на схід, з польського фронту, за

грожені, величезні обозні валки, - і вже сейчас по переході були 
готові до удару проти червоної армії. Ця операція, яка була ділом 

ген. Тарнавського і полк. Шаманека, не має знаного. в історії воєн 
прикладу. 

Та хі1ба зарівно під політичним, як і військовим оглядом найбільш 
відповідальним було рішення військового проводу УГА, коли весною 
1920. р. треба було 'Зайняти якесь становище до польсько-українськоі 
протибольшевицькоі офензиви. Це рішення було з політичного огляду 
тим трудніше, що армія не мала вже в той час на місці свого Уряду. 
Диктатор, д-р Петрушевич, розстався на два місяці передше з Гол. 
Отаманом і виїхав з краю, - Петлюра знову ж, хоч і вважався ще, 

бодай в теорії, за Гол. Отамана і остав -символом української соборно
сти, викликав, через свій союз з поляками наскрізь некорисну реакцію 
серед галицького вояцтва з його рішуче протипольськими настроями. 

З військового боку була ця по.станова тим важча, що в межичасі 
большевики змусили УГА до співдії, зруйнували одність УГА розді
люючи окремі її Корпуси між свої армії. У цей спосіб кожна, звернена 
проти них і вчас розпізнана військова акція мусіла покінчитися для 

галицької армії повною катастрофою й ліквідацією всіх її учасників. 

А прецінь конспірація була майже в цілості вдатна. І. і ІІІ. Корпуси 
перейшли вже 25.-28. квітня на бік Дієвої Армії, за1гал 11. Корпусу, 
хоч і в неповному складі, приєднався до неї 1. травня 1920. р. Ініція
тива для цього протибольшевицького виступу вийшла від сл. п. 

сотника УГА, Юліяна Головінського, що його пізніше розстріляли 
пол,яки за його провідну ролю в О.У.Н. 

Честь армії була врешті вповні врятована, коли група .ген. А. 

Кравса, мов би символізуючи всю УГА, перейшла з оружжям в руках 

Галичину і здала на невтральчій, чесько-словацькій території зброю, 

осв'ячену дволітнім, кривавим змагом за волю Батьківщини. Діялося 

це в той час, як большевицькі посіпаки виловлювали і розстрілювали 
українських старшин, які не вспіли приєднатися вчас до своїх частин. 

Пізніша совєтська історіографія називала цей історичний перехід 
·~зрадницьких галицьких бриrад до Петлюди" вирішальним у першій 
фазі большевицько-польrько; :яійни. 

При розгляді подій того часу насувається сьогодні, по 40. роках, 
думка, що тоді існував тільки один спосіб опанувати положення у 
Схід. Европі (в цьому і в УJ{раїні), а саме через тісно споєну коа

ліцію всіх тих армій і сил, які передше або опісля, - кожна окремС\, 

- вдаряли в москалів слабими силами й ізольовано. Якщо б усі онті 
"вільні корпуси" й війсьr<а, Я1<і від Балтийського Моря почерез Вислу 

аж по Карпати виступали проти большевиків збройно на протязі 1918.-
1921. рр., об'єднались були в одноцільний баєвий фронт, то інакше 

покотилась би ~була східньо-европейська, а в тому й історія України 
та· її військового 1проводу. І назавжди щез би був той Дамоклів меч, що 
з того часу завис постійною загрозою над сучасним світом. 
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о. Ізидор СохоцькиА, 

Підхор. УГА. 

ВІМСЬНОВд НАНЦЕЛЯРІЯ ДИНТАТОРА 
І 

Дня 9-го червня 1919. р. наступи- \ 
ла зміна державного устрою ЗОУНР. І 
Виділ Української Національної Ради 1 
і Державний Секретаріят застанови- / 
ли хвилево свою діяльність і передали 

свої управнення президентові Націо- )І 
нальної Ради, д-рові Евгенові Петру
шевичеві, проголосивши його Дикта

тором . Таким чином усі атрибути дер- J 
жавної влади у всіх її функціях, які 
прислуговували Виділові Нац. Ради, 

перейшли тепер на Диктатора. Він 
став отже і найвищим зверхником 

Української Галицької Армії. ---.._ 
Тому, що Державний Секретаріят 

Військових Справ перестав існувати, 

наступив поділ його функцій між 

Диктатора і Начальну Команду. До 

Начальної Команди перейшла справа організації і вишколу ар
мії та заосмотрення її у все потрібне до існування і до ведення 
війни. При Диктаторі залишилися функції, які належать звичайно 
суверенам держав, з деякими змінами, що їх вимагали тодішні умови. 

Диктатор іменував. та усував Начального Вождя і Шефа армії. Він рі
шав про військові дії армії та координацію їх з акцією Дієвої Армії. 

На предложения Начальної Команди іменував теж старшин та під
вищував їх в ступенях. До Диктатора належала найвища судова влада 

над армією, затверджування присудів військових судів та право амне

стії. Тому, що армія знаходилася в незвичайно складних, політичних· 
умовинах, Диктатор надавав напрям освіті і пропаrанді в армії, що 

ними кермували Пресові Кватири при Начальній Команді і коман

дах корпусів. Хоча ·справа заосмотрення армії належала до Начальної 
Команди, то все таки залежала вона у великій мірі від грошевих і 
матеріяльних дотацій наддніпрянського Уряду. Ця справа мала по

літичний підклад і натрапляла нераз на великі труднощі. Тому мусів 
Диктатор •займатися теж і нею, і для цього мав при собі окремого ре
ферента інтендантури. Важливою була в тодішніх умовинах справа 
безпеки й охорони Диктатора, яка належала до референта жандарме

рії. З конечности залишився при Диктатурі по ДСВС і\ т. зв. Письмен

ничий Відділ, що опрацьовував військову термінологію та підготов

лював військові підручники. Для зв'язку зі світом існувала при Дик

татурі радіостанція. 
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Диктатор виконував усі згадані функції при помочі Військової Кан-. 
целярії. Поставала вона поволі, а вповні офQрмилася щойно в Кам'ян" 
ці Подільському, де Диктатор-по короткому побуті в Чорткові, Бу
чачі й інших галицьких місцевостях - перебував стало від переходу 
армії за Збруч аж до 16-го листопаду 1919. р. 

Начальником Військової Канцелярії був зразу колишній шеф 
штабу ІІІ-го 'Корпусу підп. Долежаль. Коли він в серпні став начальни~ 

ком оперативного відділу в Штабі :Головного Отамана, прийшов на 
його місце командант 4. Золочівської бриrади, полк. Степан Чме~ 

лик. При кінці жовтня виїхав полк. Чмелик до Хорватії, а тоді засту
пив його знову підполк. Долежаль. Адьютантом Диктатора був сот. Во

лодимир Тимцюрак, а йому до помочі додано хор. Зенона Кулицького. 

Референтами Військової Канцелярії були: Персональним сотн. Ра~ 
дик; референтом інтендантури от. д-р Ярослав Селезінка; жандармерІї 
от. Іван Дичка; військового ,судівництва сот.-суддя Файrель; освіти 
і пропаrанди в армії сот. д-р Володимир rеринович; письменичий від
діл провадив чет. Іван Боберський; радіостанцією завідував чет. д-р 
Нестор Гаморак. Був теж рахунковий відділ. Майже в кожному рефе
раті працювали ще інші старшини і підстаршини. Команданто:м 
булавної сотні був сот. Укарма. Розпорядки Диктатора і старшинські 
іменування поміщувано у "Вістнику Диктатора З.У.Н.Р." 

Диктатура не мала в Кам'янці Подільськім одного більшого при
міщення і тому канцеJ1ярії поодиноких референтур були приміщені в 
різних місцях. Сам Диктатор займав одно крило палати православного 
епископа, де мав до своєї рО'зпорядимости три кімнати з довгим 

коридором на першому поверсі. При сходах, що вели на поверх, було 

кілька кімнат, де перебvвала військова сторожа, яка виставляла при 
вході на сходах і в задній часті дому, в городі, стійки для охорони 
Диктатора. В коридорі була розбиральня і там приміщувалися теж 
канцеляристи з машинками до писання під надзором хорунжого. В 
першій, найбільшій кімнаті, урядували постійно адьютанти Диктатора, 

начальник Військової Канцелярії, персональний референт та референ
ти інтендантури і жандармерії. В наслідок цього усі справи, з якими 

сторони зверталися до Диктатора, могли бути негайно полагоджені. 

Дня 15-го листопада 1919. р. дістав Диктатор повідомлення, що 
поляки мають в порозумінні з Отаманом Петлюрою зайняти Кам'янець 
Подільський і Проскурів. Тому, що в таких умовинах дорога до Він

ниці, осідку Начальної Команди, була небезпечна, виїхав Диктатор 

того самого дня о півночі зі своїм адьютантом, начальником Військо

вої Канцелярії і ·чотирма найважнішими її референтами-поруч інших 
людей зі свойого окруження-до Жванця, де вдалося йому передіста
тись через Дністер до Румунії. Перед виїздом доручив Диктатор ген. 
rембачеву перевести канцелярії Диктатора з частиною архіву, пер
соналом, майном і 6улавною сотнею враз з галицькою залогою Ка

м'янця, в розпорядження Начальної Команди. Дня 16-го листопада, 
ранком о 4. ~годині, вирушили частини серед слоти і непрохідного 
болота, здебільша пішки, бо підвод було дуже мало, з Кам'янця. При-
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пучилися до них старшини, що були приділені до Штабу Головного О

тамана та інші, що перебували тоді в Кам'янці. По тяжких перехода~ 
дісталися вони до Бару, звідки канцелярії і персонал Диктатора враз з 
булавною . сотнею переїхали залізницею до Вінниці. 

Начальна Команда сподівалася приїзду Диктатора через Одесу 
до Вінниці і тому не розв'язуваJ1а Військової Канцелярії та призначила 

для неї в місті окремі приміщення. В другій половині грудня начався 
відворот УГА на полуди~ й евакуація Вінниці перед наступом больше

виків. Дня 24-го грудня виїхала Військова Канцелярія з булавною сот

нею одним з евакуаційних псїздів Начальної Команди. Поза короткими 

постоями на різних станціях простояв згаданий поїзд майже місяць на 
станції Кодима. В ·час цеї їзди померли від тифу з персоналу Дикта
тури сотники Укарма і Тимотей Шурак та член редакції "Стрільця" 

Чет. Степан Масляк. 
У Вапнярці прилучено вагон Диктатури до поїзду, яким їхав 

штаб Начальної Команди . Дня 9-го лютого 1920. р . прибув цей поїзд 
враз з іншими транспортами до Рибниці над Дністром, що6 переїхати 

до Румунії. Та коли цей перехід не вдався, і от. Лисняк арештував на 

приказ Начального Ревкому ГА, що перебував при команді 1-ro Кор
пусу, генералів Микитку і Ціріца та денікінських зв'язкових старшин, 

транспорти завернули назад. Дня 14-го лютого прибули вони до Балти, 
нового осідку Начальної Команди, а опісля Польового Штабу ЧУГ А. 

Тут Військову Канцелярію розв'нзано, а її персонал розділено між різні 
установи Начальної Команди й армії. 
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Диктатор д-р Евген Петрушевич зі своїм штабом на інспекції 1-шої бри
гади УСС в Кам'янці Подільському в серпні 1919. р. 



Диктатор д-р Евген Петрушевич з Начальним Вождом ген. М. Тарнавським в 
штабі 11. корпусу в Бердичеві в жовтні 1919. р. 

Диктатор на еміrрації у Відні. Сидить д-р Е. Петрушевич. Шеф Президіяльної 
Канцелярії Лев Петрушевич зліва і шеф Військової Канцелярії, сот. д-р Ярослав 

Селезінка, зправа. 

139 



Д-р М.ирон Д.ольницький 

Однос:тріі і відзнани с:туnнів УГА 

В основу однострою Української Галицької Армії ліг однострій 

Українських Січових Стрільців, що його, за почином пор. УСС Л. 

Лепкого, прийняла в 1917 р. Одностроєва Комісія УСС. Начальна Ко
манда УГА (на пропозицію ген. В. Курмановича), ввела цей однострій, 

як обов'язуючий однострій для цілої УГА. 

Своїм кроєм був він подібний до австрійського. Коротка блюза 

зі стоячо-викладаним ковніром, з наверхними кишенями і кишеневи
ми кляпами, а позаду, над поясом, дві контрафалди. Штани до чобіт, 

або до обмотків. Плащ короткий, австрійського крою. Лише кіннота 

мала замість плащів короткі кавалерійські кожушки. Як накриття го

лови прийнялись, замість "мазепинки" шапки т. зв. "київлянки", тобто 
округлі шапки з мягким денцем і твердим околом, краски роду зброї; 

над дашком поясок - у стрільців і підстаршин зелений, а у старшин 

золотий. На середині шапки над дашком - рожа з тризубом. Ці шапки 

прийнялися з конечности, бо такі одержувано з наддніпрянського по
стачання. Піхота носила до бою і паради шоломи з тризубом напереді. 
В зимі вдягали стрільці і старшини здебільша смушкові шапки. На 

ковнірі блюзи, як теж і на ковнірі .плаща, була нашита суконна зуб
'Чатка краски роду зброї: у піхоти-синьої, артилерії-темномалинової, 
кінноти - жовтої, у саперів - попелястої, в летунстві - білої, в са

нітарних частинах - чорної і т. д. У старшин зубчатка була обведена 

золотим, З мм. широким шнурочком, у булавних старшин така сама 

зубчатка на золотому тлі. Генеральська зубчатка була срібно-мережана 

на золотому підкладі. 

Відзнаки ступнів були вдолі на рукавах блюзи і плаща, на сукон
ному підкладі краски роду зброї. У підстаршин були це срібні стрічки 
6 мм. широкі і 12 цм. довгі; у старших стрільців - одна стрічка, у віс

туна - дві, у десятника - три, у старшого десятника - срібна стрічка 

14 мм. широка, у булавного - одна стрічка 14 мм. широка і друга під 

нею 6 мм. широка, а бунчужний мав під широкою стрічкою ще дві 
вузькі. 

Старшини нижчих ступнів мали на рукавах золоті, плетені стріч

ки, закінчені розеткою у виді подібного до листків конюшини rудзика: 
четар - одну, поручник - дві, сотник - три. Булавні старшини ма

ли на 14 мм. широкі плетива: отаман - одно, підполковник - два, 
полковник - три. Генерали мали 30 мм. широкі стрічки, закінчені дво
ма навхрест зложеними булавами*). Кожний вищий генеральський 

ступінь зазначувано додатковою, вузенькою стрічкою. Генерал-четар 
мав одну широку стрічку, генерал-поручник під широкою ще одну ву

зеньку, а генерал-сотник дві вузенькі стрічки. По боках генеральських 
штанів були широкі червоні випуски т. зв. лямпаси. Підстаршини від 
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вістуна вгору носили при багнетах жовто-блакитні, а старшини золо
то-блакитні привіски. 

Очевидно, з браку однородного сукна та майстерень, які готови
ли б однакові для цілої армії однострої, вони не були ніколи стандар
тизовані. 

*) Коли йдеться про ширину і довжину стрічок на рукавах підстаршин і стар
шин, то є розходження між тим, що подає сот. Б. Гнатевич: Однострій і відзнаки 
ступнів УГА, Історія Українського Війська, 2. вид. 1953, ст. 5'34-535 і тим, що подае 
пор. УСС Л. Лепкий: Лро однострій нашої Армії, Календар Червоної Калини, 1923. 
ст. 134-136. І так сот. Гнатевич подає ширину стрічок на рукавах у підстаршин 
нижчих ступнів на 1 цм., а довжину на 8 цм., а пор. Лепкий ширину на 6 цм" а дов
жину на 12 цм. і т. д. 

Повітова Команда Жидачів, квітень 1919. р. Зліва до права: чет. Тер
лецький, капелян о. Роман Лободич, сот. Ж. Олексин - повітовий ко

мандант, пор. Ол. Лісковацький. 
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Хор. Володимир Левицький Чет. Лука Семчук 

Чет. Михайло Гуцуляк Хор. Микола Візиюра 
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Лев Шанковський, 
пхор УГА. 

ПІХОТА УНРАІНСЬНОї rАnИЦЬНОї 
АРМІЇ 

1. "Корол:ева" родів зброї - піхота. 

У кожній армії піхота рахувалася й рахується "королевою" родів 
зброї і такою "королевою" в У!Г А бу.ла теж піхота. Вона творила ос
новну боєву силу УГА, що вирішувала вислід бою. Незрівняною 
була в УГА артилерія, бравою - кіннота, чудовою - авіяція, зарад

ними й жертвенними - технічні та зв'язкові частини, але всі вони 

ма.ло могли осягнути без піхоти, без цього "сірого" стрільця, що 

здобував д.ля них терен, закріплював його, обороняв. А.ле не тільки 
те: всі визначні перемоги УГА здобувалися ідейністю, відвагою, ви

держливістю й посвятою галицького стрільця, який умів воювати в 

умовах, що іх не зна.ла жодна армія світу. З цього погляду, піхоті 
УГА цілком справ ед.ливо належиться звання "королевої" родів зброї 
цієї народньоі армії. 

Як у кожній армії, так і в УГА, піхота бу.ла найчисельнішим родом 
зброї. В дні 1-го квітня 1919. року, піхота УГА нараховувала, на поль
ському фронті, округ.ло 50 баєвих куренів. У цих 50 куренях бу.ло, 

приблизно, ЗО.ООО багнетів, 400 скорострілів, ЗО мінометів, rранато
метів, піхотних ~гарматок. На 1.000 бійців піхоти припада.ло 25 шабель 
кінноти та 8 гармат артилерії. Д.ля порівнання подаємо, що в 1914. 
році, французька й німецька армії ма.ли на 1.000 бійців 1:20 шабель і 

6 гармат, а.ле російська й австрійська армії - 200 шабель і 4 гар
мати. Під кінець війни, в австрійській армії, число шабель зменши.лося 

на 20, число гармат зросло до 10 на кожних 1.000 бійців піхоти. 
ЗО.ООО багнетів на фронті станови.ло 3'7.5% стану Галицької армії, 

що, в той час, нараховувала округ.ло 80.000 люда. В дійсності, числове 
відношення піхоти до інших родів з.броі було ·більше, бо до ЗО.ООО 
фронтових багнетів треба ще додати 23.000 вояків піхоти у вишкі.ль
них групах та запасних кошах. Таким чином, отримуємо для піхоти 

цифру 53.000 .люда, що становили вже 66.3% стану Галицької армії. 

Оця цифра показує питому вагу піхоти в Галицькій армії і треба ска
зати, що вона відповідала питомій вазі піхоти в арміях держав, що ма
.ли подібну соціяльну структуру до структури Вахідньо-Украінськоі 
Народньоі Республіки. Для порівнання подаємо, що питома вага пі
хоти, за роки світової війни. в німецькій армії знизилася з 60% до 
40%, в французькій армії з 71.8% до 50.4%, в австрійській армії з 
~4.6% на 56.1%. Водночас, вогнева сила піхоти зросла 2% до 

3разів1). 

1) .Питомою вагою називаємо число старшин і рядовиків даного роду зброї 
подане у відсотках загального числа старшин і рядовиків даної арміїї. Питома 
вага родів зброї й служб в УГА була така: піхота - 66.2%, кіннота 2.6%, арти
лерія ~ 10.5%, панцерні частини - 1.5%, летунство - 1.5%, технічні ІJастини 
- 4.5%, звязкові частини - 3.0%, запільні установи й служби - 10.2%, 
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У цьому місці, хочемо відзначити, що цифра 53.000 не охоплює 
всієї піхоти, що була створена в ЗУНР. До піхотних частин на поль
ському фронті та до піхотних частин в запіллю треба ще додати 
піхотні частини, вислані на допомогу Дієвій Армії. До них належить, 
перш-за-все, Галицький стрі~еЦький Полк, що був у складі Північної 

групи от. Оскілка (пізніше 1. Північна дивізія), а також поповнення, 
що їх у формі похідних сотень отримав Кіш Січових ·Стрільців (СС) 
:га інші наддніпрянські частини. Тільки під Києвом, 1918. року, Кіш 
СС отримав з Галичини 2.000 новобранців, але потік цих ·галицьких 
похідних сотень не переривався й тоді, коли Кіш СС перебував у 
Крем'янці. Деякі частини Наддніпрянської армії, як ось полк ім. Івана 
Франка, теж в складі Північної групи, мали значний відсоток галичан. 
Всі ці частини й похідні сотні були dформовані, головно, подільсь

кими Окружними командаьш в Золочеві, ·Бережанах, Тернополі та 
Чорткові і, через те, вклад цих команд у формування піхоти У·Г А був 

значно зменшений. Врешті, до повищої суми 53.000 піхотинців не 

враховано піших частин, що в квітні-травні 1919. року почали зосе
реджуватися над Збручем (група май. Ляєра з·гл. полк. Мартиновича) 
- для протиставлення большевицькій загрозі для Галичини. І ці ча~ 

стини були, головно, створювані подільськими Окружними командами 

в Тернополі й Чорткові; та під час Чортківської офензиви ввійшли до 
ёкладу існуючих бриrад, як напр. курінь сот. Шмідта, що ввійшов 
до 9. Угнівсько-:Белзької бриrади. Можна рахувати, що у всіх цих 
галицьких частинах Дієвої Армії та в групах над З·бручем було 7.000 
вояків піхоти, що збільшує подану нами цифру до 60.000 2). 

Коли аналізувати подані. нами цифри, то створюється враження, 

що населенt1я ЗУНР не виявило максимального напруження сил у поль

сько-українській війні. Адже ж, беручи до уваги факт, що країни, які 

перебувають у війні, мобілізують 8-10% населення, то загальний стан 
Галицької армії повинен був виносити 320-'400.000 вояків, а не 80.000, 
що є тільки 2 % населення. Знов же, 50 боєвих куренів піхоти, - це 
тільки 2/3 цих фронтових куренів австрійської армії, що мали ук

раїнську більшість серед вояцтва. Таких куренів, не рахуючи куренів 
"ляндштурми" і рахуючи тіJtьки курені східньогалицького походження 

(без буковинських і закарпатських), було в австрійській армії, в 

. 2) ,Чисельна кількість наддніпрянської піхоти в Галичині (округло 4.000) не 
дорівнювала кількости галицької піхоти на Наддніпрянщині, тим більше, що Окрема 
Козятинська піхотна бриrада скоро вибула з боєвого ладу. У мемуаристичній 
літературі покутує леrенда про "небоєздатність" цієї бриrади та "деморалізацію" 
після нещасливого для неї бою під Наварією. Коли дійсно, післа цього бою, Ко
зятинська бриrада втратила свою боєздатність, то це сталося тому, що її кинено 
до наступу проти польської груци пполк. Сопотніцкого, що саме зайняла с. Став
чани без відповідної підготовки. Розстрільна козятинців брела в глибокому снігу, 
в терені, що його було видно як на долоні й була здесяткована скорострілами 
групи Сопотніцкого заки ще під1йшла під Ставчани. Почався панічний відворот у 
глибоких снігах. Після цього бою, козятинці цілком слушно вважали, що їх погнали 
на убій. Див. опис бою у книзі команданта польської групи (2.400 багнетів, 150 
кінноти, 10 гармат) Юзефа Сопон1іцкого: Kampanja polsko-ukrainska, Lw6w 1921. 
На нашу думку, українське командування не потрапило використати психологічного 
враження, яке робила поя.ва наддніпрянських частин на підльвівському фронті й, 
тим самим, злег1<оважило собі один із засобів психологічної війни. Частину треба 
було затримати в ·резерві й кинути її щойно в рішальну фазу боїв за Львів. 
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1918. році, - 75. Таким чином виглядає, що галицькі українці дали 
Галицькій армії на 1/3 боєвих куренів піхоти менше, як їх дали 

для австрійської армії. 

На цей факт склалися дуже поважні причини, які мали теж ве

ликий вплив на вислід польсько-української війни . .Річ у тому, що 

фронтові курені австрійської армії з українською ·більшістю перебу
вали на далеких фронтах, італійському, а1бо балканському, або в 

складі окупаційної армії в Україні. Велика більшість куренів на іта
лійському фронті попалася в італійський полон в днях 2.-4. листопада 
1918. року. Таким чином, за нашими обрахунками, до італійського по
лону попалося, щонайменше, 25 боєвих куренів з українською біль
шістю вояцтва З). Власне з цих полонених, головно, рекрутувалися 

40.000 українських полонених в Італії, які чекали репатріяції на Ук

раїну, щоби взяти участь у Визвольних Змаганнях, але її не доче

калися. Полонення цих українських вояків зменшило на десятки тисяч 
добірного вояцтва потенціял Галицької армії, що мусіло мати зна

чення для майбутнього ходу польсько-української війни 4). 
Але, в світлі повищих фактів про долю українських фронтових ча

стин австрійської армії на італійському фронті, виявляється цілковита 

фальщивість відомої польської леrенди про австрійську допомогу для 
Листопадово:го Зриву, яка досі ще покутує в польській історичній лі

тературі й публіцистиці, з якої перейшла теж до англомовної літе
ратури 5). Ії безпідставність довели вже українські дослідники доку
ментами 6), з яких видно, що 1-.го листопада 1918. року не було на 
території Східньої Галичини не тільки ані одної фронтової частини 7), 

3) До італійського полону попалися, в цілості, такі українські частини австрійської 
піхоти: 9 пп, 15 і 55 пп, 10, 45 та 77 пп, 36 п. стр., 30 батальйон "фельдєrрів", спі
шені 4 і 7 полки уланів у зах. Тиролю, а також деякі штурмові курені. Таким чином, 
з майбутньої української армії вибуло приблизно 25 бойових куренів, отже 1/3 
всієї української піхоти австрійської армії. 

4) Людський потенціял Галицької армії потерпів теж через те, що й інші укра
їнські частини австрійської піхоти перебували на віддалених фронтах. Наприклад, 
на балканському фронті, перебуваи такі українські частини австрійської піхоти: 24 пп, 
30 пп, 80 пп, 18 п. стр., 33 п. стр., 14 і 15 батальйони фельдєrрів, 45; і 59 штурмові 
батальйони, спішені - 9 полк драrопів і 13 уланів, отже дальших 20-21 бойових 
куренів. 

5) Серед творців цієї леrенди знаходимо таких політичних діячів, як маршал 
Юзеф Пілсудскі (див. його: Pisma zbiorowe, Warszawa 1938, tom Х, ст. 178), Роман 
Дмовскі, Станіслав (рабскі, Іrнаци Падеревскі; істориків як Ольrерд (урка (див. 
його: Outline of Polish History, London, 1945, ст. 64) або навіть найновіший історик: 
Wladyslaw Pobбg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, Paryz, 
tom І, ст. 360, 361) і, врешті, цілу низку польських публіцистів, не виключаючи й 
найновіших. В англомовній літературі, оця леrенда перейшла до таких творів, як: 
Robert Machray, The Poland of Pilsudski, New York, 1937, ст. 71, 73 і Charles Philipps, 
Paderewski. The Story of а Modern Immortal, New York, 1934, ст. 375. Тут знаменитий 
лист цього польського музики-дипломата до дорадника през. Вилсона - полк. Гавзе, 
в якому Падеревскі повідомляє (12. І. 1919.), що Львів облягає "українська бо~ьше
вицька армія" силою 80.000 (!) люда, "озброєна й еквіпована німцями", під коман
дою "німецьких офіцерів" під проводом архикнязя Вільгельма Гаqсбурrа. Зразок 
солідної і дійсно "безсмертної" дипломатичної інформації, в яку, на жа.11ь, на-
певно повірили в ·Білому Домі! . 

6) Найосновніше розгромив польську леrенду про австрійську допомогу для 
Листопадового зриву - Степан Ріпецький у своєму творі Українське Січове Стрі
лецтво. Визвольна ідея і збр0Аний чин. Нью йорк, Червона Калина, 1956, ст. 202, 
203. З тією метою написана теж наша стаття: "Де були українські полки австрій
ської армії 1. ХІ. 1918. р". тепер передрукована у збірнику Українська армія в бо-
ротьбі за державність. Мюнхен, 1958" ст. 85-105. , 

7) Див. Шанковський, циr. твір. ст. 88-93. 
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але, за малими вийнятками, не було теж навіть запасних кадрів (ко
шів) східньоrалицьких полків, які з території Галичини були ева
куовані ще 1914. р. 8). І, що найголовніше, не було в Галичині Леrіону 
УСС в силі 2 боєвих куренів і 1.500 бійців, який, на нашу скромну 
думку, сам один був би собі дав раду з польським повстанням у 
Львові, якщо б був до цього міста спроваджений ще перед Листо
падовим Зривом. Висновок з цих фактів може бути тільки один: ні
якої австрійської допомоги не було і український народ сам, без 
жодної сторонньої допомоги створив собі свою армію. 

Це цілком зрозуміло, що зубожіла, знищена війною аrрарна 
країна не могла поставити великої армії та її відповідно узбро.їти, 
одягти й еквіпувати. На території Східньої rаличини не було ні одного 
військового заводу чи фабрики, що продукували б зброю, амуніцію 
та виряд для армії. У цьому відношенню треба було полягати на вій

ськові склади, залишені "небіжкою" Австрією, яких, до речі, не було 

багато, а в цих, що ·були, військового майна ·було обмаль. В резуль
таті, УГА завжди- боролася з кольосальними труднощами, коли 
йшлось про озброєння й виряд армії. ІЗброї і набоїв ніколи не було 
подостатком, а недостачі одягу, виряду, санітарних матеріялів, дава
лися -гостро взнаки. Бували випадки, що на фронті під Львовом, зимою, 

босі вояки сиділи по селянських хатах, віддаючи своє взуття тим, що 
мусіли повнити польову службу. 

Брак зброї, амуніції, виряду був поважною причиною того, що 
людські резерви ЗУНР не могли бути повністю використані. КолИ, 
під час Чортківської офензиви, наплив добровольців і мобілізованих 

до армії був дуже великий, командування не знало, що з ним робити. 
Не можна було прийняти всіх, хто бажав служити в українській· армії, 

бо не було для них зброї, амуніції, одягу, виряду. І так, тоді, кіль
кість куренів піхоти Галицької армії збільшилася до 63, що означає 
побільшення на 23 курені, поскільки під час першого відвороту ви

було з армії, щонайменше, 10 куренів, чи то в наслідок переходу на 
територію Чехословаччини й інтернування в цій країні 9), чи теж в 
наслідок знищення противником 10). З вояків, що їх не могли прий
няти існуючі й новостворені бриrа.zі.и, створено тоді Армійський Ви
шкіл 11). 

І після переходу через Збруч, затримала піхота УГА своє звання 
"королевої" родів зброї, але тепер вона вже стала "королевою" всієї 

об'єднаної української армії. Це не буде ніяке перебільшення, коли 

ми скажемо, що ~галицька піхота ~була основною силою українськоі 

8) В Галичині, в 1918. році, були тільки кадри цих частин, що перебували в 
складі австрійської окупаційної армії в Україні ( 19 IL стр. - Львів, 15 пп) також 
кадра для 115 пп (~ьвів, 35 п. стр. Золочів, 58 пп--Стаииславів). З інших кадр 
найближчі до території Східньої Галичини були кадри: 9 пп-Журавиця, 10 пп
Перемишль-Засяння, 77 і 89 пп та 34 п. стр. Ярослав та 4. бат. фельдєrрів-Радимно. 

9) На територію Чехословаччини перейшла в цілості 1. Гірська бриrада та 4 
курені групи "Глибока" ("Хирів''). Разом, в 1919. році, в Чехословаччині було ін
тернованих 400 старшин та б.ООО вояків Галицької армії. 

10) Щонайменше два курені піхоти розв'язано під час першого відвороту в на
слідок важких втрат, напр. V /7 І(урінь (ком. пор. Роrушевський). 

11) Про АрмІйсьКИА вишкіл, див. статтю майора Омеляна Клюна, команданта 
Армійського вишколу, в цій книзі. 
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піхоти. В липні 1919. р., в хвилині об'єднання УГА й Дієвої Армії, піхо
та УГА нараховувала, приблизно, 25.000 багнетів, піхота Дієвої Армії-
15.000 багнетів. Пізніше - це співвідношення вирівнялося; кількість 

багнетів в УГА зменшилася до 20,000, а в Дієвій Армії збільшилася до 
20.000 через доповнення добровольцями, повстанцями й мобілізовани
ми. Таким чином, в об'єднаній українській армії, що в липні 1919. року 
нараховувала, округло, 100.000 вояків, піхота становила 40% стану 
всієї армії, але 50% цієї піхоти належало до УГА. І хоча питома вага 

галицької піхоти пізніше зменшилася, через збільшення стану Дієвої 

Армії, то проте не може бути найменшого сумніву, що оцих 20.000 га
лицьких багнетів, організованих в 42-45 галицьких стрілецьких куренях, 
сильно насичених скоростр1льною зброєю (приблизно 550 скорострі
лів), карних і здисципліноьаних, становили не тільки основну масу 

української піхоти, але й моrли стати прекрасним елементом для даль

шого розгортання цього роду зброї в українській армії 12). 

12) Для порівнання, див. ген. М. Капустянський, Похід українських армій на 
Київ-Одесу в 1919. році, книга 11, •1астина 3 (видання друге), Мюнхен, 1946., ст. 135. 
Для Галицької армії, Капустянський подає такі цифри: 3 корпуси і команда етапу, 
разом 49.795 люду; біля 18-19 тисяч багнетів і шабель, 158 гармат, 546 кулеметів. 
Там же. 

Сот. Лука Турчин Сот. Іван Гарасимович 
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Пор. Теодор Дацків Сот. Гриць Куріца 

Пор. д-р Гриць Лучаковський Пор. Микола Бончук 
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2. Від Імпровізації до організаціі. 

Це цілком зрозуміло, що в першому період~ ~снування Галиць
кої армії, її організація мала характер імпровізації. 

Внутрішня організація цих перших імпровізованих піхотних з'єд
нань наслідувала, здебільша, австрійські організаційні зразки. Найви
щою І"рганізаційною одиницею в Галицькій армії ставав курінь, що 

звичайно складався з 4 стрілецьких і 1 скорострільної сотень і своїм 
станом, приблизно 850 люда, відповідав австрійському куреневі ( 1918.: 
832 люда боєвго та 1.275 харчового стану). Але, в австрійській 
армії, крім нормальних піхотних куренів, існували ще, по одному '!:J 

кожній дивізії, пробоєві (штурмові) курені. Організаційні зразки 

штурмових куренів наслідували, в ~Галицькій армії, курені, що нази

вали себе "пробоєвими", як напр. Окремий Пробоєвий Гуцульський 
курінь чет. Гриця Голинського (пізніше І/11 курін1о), Пробоєвий Пе
ремиський курінь сот. Мих. Коцьолка, "Курінь Смерти" УСС пор. 
Володимира Калини тощо 13). 

А втім, всі курені УСС в Галицькій армії були, до певної міри, ку

ренями "смерти", тобто "пробоєвими" формаціями. На це не тільки 

складалися традиції УСС як високопатріотичної формації доброволь
ців, але й їх вишкіл, що формувався під німецьким впливом. Це за

гальновідомий факт, що німецька армія була краща за австрійську; 
німецький вишкіл багато більше вартісний з військового погляду, як 

австрійський. Вишколом Лєrіону УСС, який належав до XXV. корпусу 
керували, як зрештою всіма вишколами цього корпусу, німецькі ін

структори і це мало чималий вплив на боєву організацію й тактику 

частин Лєrіону УСС. Від німецьких інструкторів, Лєrіон УСС засвоїв 
багато ідей, що збільшували "пробоєвість" частин УСС. Одною з 
таких ідей була організація окремих скорострільних вишколів для 
фронтових частин, що дуже причинялося для посилення скоростріль

ною зброєю боєвих куренів і поповнення їх вишколеним людським 
матеріялом. Такий скорострільний вишкіл постійно існував у бриrаді 

УСС (ком. пор. Осип Квас), але теж він існував у бриrадах, що тво
рилися під впливом УСС (напр. у 4. Золочівській бриrаді - ком. сот. 

Іван Рудницький 14). 
Боєва вартість галицької піхоти дуже виграла від того, що її 

незаперечним "батьком" був Лєrіон УСС. Він був ядром тієї піхоти, 
що створювалася на підльвівському фронті і яка, остаточно, ввійшла 

в Осадний або 11. Галицький корпус. Він був зразком й орієнтиром для 
решти піхоти, що творилася на інших фронтах. Не завжди легко було 

наслідувати неперевершені зразки УСС, що блестіли своїм вишко
леним, добірним вояцтвом, боєвістю, озброєнням. Ось тільки в од

ному курені УСС (в першому - ком. пор. Осип Іванович) було 24 
скоростріли, що в 2-3 рази перевищували кількість скорострілів, що 

13) Гуцульський Пробоєвий курінь оспіваний в поемі Олеся Бабія Гуцульський 
курінь; про курінь смерти УСС див. Володимир Калина, Курінь смерти .УСС, Львів, 
Червона Калина, 1936. 

14) Цікаві відомості про вишкіл УСС у книзі: Українські СІчеві Стрільці 
1914.-1920. 
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їх мали інші галицькі стрілецькі курені на польському фронті. А що 
вже говорити про озброєння мінометами, rранатометами, а навіть вог

немеtами - в тому відношенні курені УСС були дійсно поставлені на 
стопу "rвардійських", пробоєвих формацій.· 

Галицькі стрілецькі курені, що творилися в цієї початкової імпро

візації, поставали або безпосередньо на фронті, або були формовані 
в запіллі і, як похідні курені чи сотні, висилані на фронт. Початково 
вони поповнювалися виключно добровольцями, а пізніше те,ж мобілі
зованими від 18 до 35 року життя. Курені, що поставали на фронті, 
рекрутувалися, ~головно, з прифронтових сіл та повітів. Треба сказати, 
що ці прифронтові села, зокрема ті, що вже закоштували на собі па

нування польських окупантів, давали високий відсоток добровольців 
до українсьокї армії. Ось, в такому прифронтовому селі Оброшин, го
родецько.го повіту, в якому вже двічі гостювали поляки, на 1.500 душ 
населення (в тому І.ООО українців), в рядах української армії служило 

86 хлопців та молодих господарів і 1 дівчина. Серед цих оброшинських 
вояків було теж 12 "поляків" та 1 "полька", тобто українців римо~ 
католицького обряду. Із цих 87 вояків, що їх дало село Оброшин ук
раїнській армії, 36 загинуло у Визвольних Змаганнях. У тому самому 
'Часі, великі й свідомі села Стрийщини (Дуліби, .Конюхів, Грабовець, 
Завадів) давали тільки по кілька добровольців до української ар

мії 15). Свідчило це про змучення мас довготривалою війною і від

повідно· до цього послабленим відчуттям польської небезпеки, яка 
здавалася далекою. 

Курені, що поставали на фронті, швидко поповнялися місцевими 

добровольцями й зростали на силі. Ось посталий під Львовом полк 
ім. князя Льва (пізніше 5-й полк Бережанської бриrади) швидко 

розгорнувся до стану трьох куренів. В Яворівщині, загін ім. rонти, що 
відступив зі Львова під Янів, в скорому часі виріс до стану куреня з 4 
стрілецьких і 1. скорострільної сотень. Добровольці далі прибували й 
курінь треба було розгорнути до 3 куренів (ком. пор. П. Приймак, 
сот. М. Климкевич, сот. М. Дацків). У сусідній Равщині, партизан

ська група сот. Клен розгорнулася швидко в три курені. Невеличка 
У.гнівщина дала українській армії 5 сотень вояцтва (ком. пор. Іван 

Пушкар), сусідня ~Сокальщина - 8 (ком. пор. Петро Петрик і пор. Во
лодимир ·Коссар). Подібно стояли справи на південному фронті, де, 
наприклад, курені 7. Стрийської (пізніше Львівської) ·бриrади -І/7 
(ком. пор. Остап Левицький) і 11/7 (ком. пор. Василь Чарнецький) 
були, майже виключно, створені з добровольців Щиреччини й Горо
деЧ'Чини. З уроженців Пере;І-fищини, які покинули Перемишль 11. ХІ. 

1918. й відступили в напрямі на Крукеничі або Хирів сформувалися 4 

15) На підставі нашої праці длп семінара української воєнної історії п.н. "Об
рошин й· оброшинці в І. Визвольних змаганнях". Оригінал цієї праці загинув в ар
хівах "Червоної Калини" у Львові. Впродовж довгого часу Оброшин був на лінії 
фронту 11/7 куреня (ком. пор. Василь Чарнецький) і мав цікаву бойову історію. 
Дня 19. IV. 1919. року, під час наступу дивізії ген. Сікорського на становища 11/7 
куреня й ІІ.1 куреня УСС в оброшинському лісі загинув курінний адьютант 11/7 
куреня - чет. Василь Бігун зі Стрия, якого поховано на кладбищі в Оброшині ра
зом з 4 стрільцями, що з- ним загинули. Відносини в. Стрийщині представлено на 
підставі власних спостережень. 
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курені. Серед них визначався Пробоєвий Перемиський kурінь сот. Ми
хайла Коцьолка 16). З місцеаих добровольців були теж створені курені 
й сотні боєвих груп "Старий Самбір", "Лютовиська", "Команча'', що, 
пізніше, ввійшли до 1. Прської бригади. 

Курені, що поставали в запіллі, формувалися в кошах різних пі
хотних запасних полків. У ·Галицькій · армії прийнято територіяльну 
систему доповнювання війська, що нагадувала австрійську систему. 

Згідно з законом про військово-територіяльний поділ ЗУНР оформо
вано Окружні команди в Самборі, Стрию, Станиславові, ·Коломиї, Бере

жанах.. Золочеві, Тернополі й Чорткові, що мали дбати про допов
нюваю:1я війська. І так: 

Окружна команда в Самборі зформувала кіш на базі колишнього 

77 пп. "Сім-сім" мав, в австрійській армії, погану марку, але в ук
раїнській армії, самбірські курені, яких було 4, мали марку одних із 

найкращих, як напр. 11/8 Самбірський курінь (ком. сот. Осип Стани
мір ), що визначився у ~боях в .складі групи "Рудки", а пізніше rіід 
Києвом (група майора А. Виметаля) і в боях проти Російської Добр
армії ген. Денікіна. 

Окружна команда в Стрию зформувала кіш на базі кол. 33 стр. 
полку. Кіш цей названо полком ім. Богдана Хмельницького. Кіш вислав 

на фронт два стрийські, один калуський та один віденський курінь 
(останній прибув під проводом полк. А. Кравса). Кіш організував 
військову виправу на Закарпаття 17). Крім піхотного запасового пол
ку, в Стрию стаціонували ще '<інний та гарматний запаёові полки. 

Окружна команда в Станиславові <:формувала два коші на базі 

колишніх 58 пп. і 20 ·Полку, які названо 1-им і 2-им пішими полкамv.. 

Крім цих полків, у Станиславові стояв ще кіш УСС (ком. сот. Богдан 
Гарасимів), що один з перших відгукнувся на заклик фронту й вислав 

під Львів один курінь УСС, що збільшив стан Легіону УСС до сили 3 
куренів (ІІІ. УСС - пор. Сократ Іваницький). Піші полки вислали на 

фронт три курені. У Станиславові були ще розташовані такі запасові 

частини: кінний запасний П')ЛК, гарматний запасовий полк, звідомний 

полк (зі старшинською й підстаршинською школами для вишколу 

зв'язківців) залізнодорожний курінь, старшинська школа артилерії. 
Окружна команда в Коломиї зорганізувала коші на базі кол. 

24 пп і 36 полку, які затримали стару нумерацію й назвали себе 24 п~ 
ім. гетьмана П. Дорошенка та 36 пп ім. гетьмана Івана Мазепи. З 
усіх запільних ко.манд, ·Коломия перша відгукнулася на заклик фронту 

й вислала для нього найбільше похідних куренів - 3 з 24 пп, 2 з 36 
пп та Окремий Пробоєвий Гуцульський курінь чет. Голинського. 

16) Для нас прізвище команданта Перемиського Пробоєвого куреня ·сотн. Ми
хайла Коцьолка цікаве тому, що сотенним Перемиської сотні УПА був Ярослав Ко-
цьол01• ("·Крилац"). . 
· 17) Військову виправу на Закарпаття організували запасні коші g Стрию (на 
Мукачево) та в Станиславові (на Мармароський Сигіт). Велике гуцульське село на 
Закарпатті - Ясіння організувало власну українську збройну силу, що перебрала 
владу. Перед вирушенням військових частин на Закарпаття, Окружна команда в 
Стрию організувала пропаrандовий рейд групи стрийських пластунів по Закар
патті. Командантом цієї "рейдуючої частини" бву nxop. УСС-Юрко Гарасимів, 
тепер у Монтреалі. 
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Деякі з цих куренів вислано на віддалені фронти, напр. 11/24 (ком. д-р 
Володимир Левицький) і IV/316 (ком. сотн. Бронислав Абель) під Хи
рів, а 11/36 (ком. пор. Шлемкевич) навіть під Угнів. Всі коломийські 
курені були добре зорганізовані й мали досить скорострільної й вся
кої іншої піхотної зброї (міномети, піхотні ~гарматки), які віддали чи

малу прислугу на фронті під Львовом для здобування сильно укріп
лених позицій, як напр. цегольні коло Сихова, або сильно укріплених 

становищ під Вовчухами. Крім піших запасових полків, у Коломиї іс
нувала теж Піхотна старшинська школа 18). 

Окружна команда у Зо.1:ючеві сформувала запасний кіш на базі 
кол. 80 пп і 35 ·ПП. Цей кіш, вже в листопаді, вислав два курені на 
фронт, що ввійшли до групи "Схід". Ці курені були на львівському 

фронті з черги 9-им (ком. сот. rаздайка) і 10-им (ком. пор. Василь 
Метельський). У цьому часі, на підльвівському фронті були вже 3 
курені УСС, 2 станиславські, 2 коломийські та 1 ·бережанський курені. 
На долю цього коша випало теж висилати похідні сотні на Наддні
прянщину. 

Окружна команда в Тернополі сформувала запасний кіщ на базі 
кол. 15 пп., який назвав ·себе 1-им Подільським полком ім. Симона 
Петлюри. На долю цього коша і його юних вояків випало доволі важке 
завдання ліквідувати небезпечний влом польських кіннотних частин, 

що верталися з України, під Микулинцями 19). .Крім цього Терно
пільський кіш мав багато де, діла із роззброюванням численних транс

портів австрійської окупаційної армії, що озброєні доїздили найдальше 
до Тернополя, де мусіли здавати зброю. Вийнятком був тільки кол. 

90 пп. 20). На фронт під Львів, а також на Україну вислано з Терно
поля низку похідних куренів і сотень, а під час Чортківської офензиви 

створено тут дві нові бриrади - 18-ту та 21-шу. 

Окружна команда з Бережанах сформувала кі:ш на базі кол. 55 
пп. Кіш цей вислав кілька похідних куренів і сотень на фронт під 
Львів та під Хирів. Кіш цей мав важкі труднощі з узброєнням і ви

рядом і, через те, деякі бережанські курені на фронті (напр. 7-ий і 

8-ий в групі "Глибока") рахували тільки по дві стрілецькі сотні. 
Окружна команда в Чорткові сформувала запасний кіш на базі 

кол. 95 пп. У час большевицької загрози для ЗУНР, Окружні команди 
в Чорткові та в Тернополі виставили оперативні ·групи над Збручем у 

силі кількох куренів. Деякі з них ввійшли, пізніше, в склад 9-ої й 10-оі 

бриrад. У часі Чортківськоі офензиви, Окружна команда в Чортко.ві 
сформувала 14-ту, 16-ту, 17-ту та 1. Кінну бриrади. 

18) У наші дні, Коломийщина й Гуцульщина не втратили свого значення як на
дійного резервуару людських сил для відродженої української збройної сили. Ко
ломийська округа дала найбільше добровольців для 1-ої Дивізії УНА, але й теж 
поповнення для 4 куренів УПА (12 сотень), що входили в склад групи УПА 
"Говерля". 

19) Драматичний опис бою під Микулинцями можна знайти в книзі Михайла 
Шарика, Діти війни, Вінніпег, 1956, част. П, ст. 19 і д. Видання Івана Тиктора. 

20) Ешелон 90 пп з Ярослава проїхав озброєний через Ходорів, Стрий аж до 
Хирова, де його роззброєно. Операцією керував чет. Адріян Дзерович, командант 
Хирівського залізнодорожного вузла. Чет. Адріян Дзерович, син о. Юліяна Дзе
ровича зі Львова, який безпосередньо перед Листопадовим зривом закінчив Воєнну 
академію у Вінер-Нойштадт, загинув пізніше в обороні Хирова від польської кулі. 
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У початковому періоді організації Галицької армії, полкову ор

ганізацію на фронті мали тільки 1. полк УСС (ком. сот. Зенон Нос
ковський) та полк ім. князя Льва (ком. сот. Черевко) . Засадничою 

одиницею галицької піхоти був, одначе, курінь різноманітного складу. 

Деяку стабільність в організацію піхоти УГА внесено щойно в наступ

ному періоді організації УГА, який назвемо періодом організаційного 

плянування. 

Сот. Юліян Чучман Пор. Микола Урбанович 

Пор. Павло Дубас Пор. Іван Юрків 
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Чет. Степан Ганицький Пор. Семен Александрук 

Чет. Василь Пачовський Пор. Ярослав Олексишин 
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3. Організаційне плянування і його концепційні основи. 

Період організаційного плянування наступив з хвилиною створен

ня стабільного військового проводу в постаті Начальної Команди Га
лицької Армії (НКГА) та Державного Секретаріяту Військових Справ 
(ДСВС). Прибулий з Наддніпрянщини разом з Начальним Командан
том ген . .Михайлом Омеляновичем-Павленком шеф штабу полк. Євген 
Мишківський, молодий віко.м (36 років життя), але дуже здібний 
старшина кол. російського генерального штабу, мав оригінальні і, 

на той час, революційні ідеї, як в скорому часі війну в Галичині за

кінчити і всю силу Галицької армії кинути, після перемоги на Над
дніпрянщину для допомоги Дієвій Армії. Полк. Мишківський вважав, 

що перемогу над поляками можна осягти, переймаючи від них іні

ціятиву й розгромлюючи їх швидкими діями зачіпно- маневрово.го 

характеру, головно на тилах і крилах наступаючих польських військ, 

ще заки вони зможуть осягнути, на українському фронті, чисельну 

перевагу. Для реалізації :цієі ідеї потрібно ·було створити швидкі за
гони мішаного типу, густо насичені кіннотою, які вміли б застосову
вати далекі обхідні маневри та не ~боялися б методів партизанської 

війни. Організаційну розв'язку для своїх стратегічних концепцій знай
шов полк. Мишківський у схемі мішаної бриrади, яка й була ним за

ведена в УГА . .Вриrада цьоrо типу мала мати стан 6.000 люда, мала 
бути .зручною для командування й відповідати тим можливостям щодо 

старшинської обсади, чисельного стану, кількости озброєння й виряду, 
що тоді в Галицької армії існували. 

Полк. Мишківський мав різні ідеї, як збільшити рухливість запля
нованих собою мішаних бриrад. Одною з них була ідея посадити пі

хоту на вози й додати до неї кінні скорострільні сотні та кінні гар
матні батерії. Тут і там пробували ці ідеї перевести в життя, зокрема 

в 4. Золочівській бриrаді, де іс.нувала кінна скорострільна сотня (ком. 
пор. Салько Розенберr) та існували кінні -гарматні батерії. Іншою 
ідеєю було плянування організації кінноти, яка б вміла воювати в кін

ному та пішому ладі, але для створення цієї кінноти, поза започатко

ваним формуванням З запасових кінних полків, ні-чого не зроблено. 

Ще іншою ідеєю було збільшити рухливість бриrад шляхом їх співдіі 
з авіяцією. Полк. Мишківський цілком слушно вважав, що озброєні 
скорострілами й малими осколковими бомбами літаки можуть віддати 
великі послуги в наземних операціях піхоти й кінноти і він багато 

зробив для того, щоби створити галицьку авіяцію, спроваджуючи 

для неї першорядних фахівців й летунський матеріял з Наддніпрян

щини. 

Концепції полк. Мишківського не були доведені до кінця. його 
ідеі натрапили на спротив старшинства, вихованого в штивному стра

тегічному мисленні австрійських зразкі)в. Для такого мислення кожня 

думка про маневрову війну, а не війну довгими, закостенілими фрон

тами здавалася єрессю. Єрессю здавалася думка про реактивізацію 

кінноти, яка, в австрійській армії була зведена до мінімум. Для укра
їнського старшинства здавалася ще єрессю думка про відмовлення 
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від наступу на Львів, якого зайняття вважалося престижевою справою 
української армії. Коли ж додати ще, що стратегічні концепції пол1с. 
Мишківського вимагали рішучости й максимального напруження всіх 
сил, то не важко догадатися, що вони й ще зустрічали спротив усіх 

тих, що думали, нібито, час грає на користь українців. Не знаходячи 
зрозуміння для своїх ідей полк. Мишківський уступив з посту началь
ника штабу НКГ А і його місце зайняв полк. Віктор Курманович, 
старшина австрійського генерального штабу і досьогочасний коман
дант І. ·Галицького корпусу 21). 

Тим часом, умови на по.11ьському фронті мінялися і це, чого полк. 

Мишківський ~боявся - справдилося: польський противник здобував 
щораз більшу чисельну перева1гу на фронті. Вже на початку квітня 

1919. року, поляки мали, на українському фронті, 60 батальйонів пі
хоти, 12 шквадронів "язди", 45 батерій артилерії проти українських 50 
куренів піхоти, 6 сотень кінноти, 60 батерій артилерії22). Ще тільки 
-в артилерії мали українці перева·гу, але загальна чисельна перевага 

була вже по стороні поляків. Вона безнастанно збільшувалася новими 
поповненнями, які прибували із звільненої німцями Познанщини та ін

ших польських земель. І, врешті, з Франції прибула чудово озброєна 
й виеквіпована армія ген. Галлєра, в складі 6 дивізій, яка й вирішила 
польсько-українські змагання, дарма що польський уряд зобов'язався 

не вживати цієї армії проти українців. 

В умовах чисельної польської переваги годі було вже думати про 
ведення зачіпно-маневрової війни й треба було знову перейти до 

війни оборонної. Ціллю обсрони вважалося втримання фронту в rа

личині, за всяку ціну, до остаточного рішення переможної Антанти, 
яке, вірилось, випаде на користь українців 23). Відповідно до такої 
концепції оборонної війни, військовий провід намічав створення силь

ного оборонного інструменту шляхом реорганізації існуючих "слабих" 
бриrад у "міцні" бриrади двополкового складу, посилених відповід

ними родами зброї та запільними формаціями. Схему таких "міцних" 
бриrад з перспективою луqеlіня їх у піхо.тні дивізії двобриrадного скла

ду, опрацював у деве гурт фахівців на чолі з полк. rуставом Цірі

цом, майбутнім генералом і шефом штабу НКУГА в епоху злуки УГА 

з Добрармією ген. Денікіна. Нова міцна бриrада мала мати стан, округ
ло, 8.000 люда, дивізія - 17.500. Плянованої реорганізації, повністю, 
не проведено в життя, бо вже в травні наступив відворот У1Г А, в яко

му не час було на організаційні зміни . .Реорганізацію проведено тільки 
в 11. Галицькому корпусі, а в ІІІ. Галицькому корпусі якийсь час існу-

21) Полк. (пізніше ген. хор.) Євген Мишківський просовував свої ориrінальні 
концепції всупереч завзятому опорові, головно, чужинецьких старшин генерального 
штабу, які його ідей, просто, не розу~іли й трактували його як "російського" неука. 
Смертельно поранений у бою під Чорним Островом, ген. Євген МишківськИй помер 
від ран у Тернополі дня 9-го ЛИі1НЯ 1920. року і в цьому місті похований. В.й.П. 

22) Цифри ці подаємо за працею А. Пшибильського, Wojna Polska 1918-1921, 
Warszawa 1930, ст. 53. Автор цей теж поширює леrенду про австрійську· допомогу 
для Листопадового Зриву - пор. ст. 44. Польський історик Побуr-Маліновскі Подае 
стан цілої польської армії в січні 1919. року: 100 батальйонів піхоти, 70 швадронів 
кавалерії, О батерій артилерії - разом 110.000 люда. 

23) Сьогодні знаємо вже, що для такої "віри" не було жодних підстав.· 
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вала дивізія полк. Антона Кравса, яку, зрештою, розділено на дві пі

хотні бриrади - 8-му та 11-ту. 
На Наддніпрянщині, в липні 1919. року, Галицька армія з'явилася 

вже в готових організаційних формах, які були, остаточно., закріплені 

в бороть~бі на польському фронті. Форми ці були подвійні: (а) "сла
ба" бриrада мішаного характеру (3-4 курені піхоти) в І. й ПІ. Галиць

кому корпусах та "міцна" бриrада (два полки піхоти) в 11. Галицькому 
корпусі. Оці організаційні форми зберегла УГА до кінця свого існу

вання з узглядненням очевидно, змін, що наступили в наслідок знач

них втрат і браку доповнень. Форми ці збережено навіть в Червоній 

Українській Галицькій АрмІЇ (ЧУГА), дарма що в ній знищено орга
нізаційну єдність УГА, розподіj1юючи окремі бриrади ЧУГ А (колишні 

корпуси) на різні совєтські дивізії ХІІ. і XIV. армій. Отже в тих бри
r-адах окремі полки продовжували традиції ко.лишніх бриrад УГА з 

певними змінами в нумерації. 
На Наддніпрянщині, збережено теж, не зважаючи на об'єднання 

обох українських армій для спільних операцій в напрямі на .Київ і на 

Одесу, концепцію окремішности УГА, яка існувала як окрема армія 
з власною Нача.льною Командою й власним запіллям. 

Чет. Степан Бріль Пор. Іван Г олембАовський 
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Чет. Іван Кучмак Чет. Юліян Соневицький 

Чет. Василь Апонюк Чет. Андрій Гошовський 
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4. Організація піхотних частин УГА. 

Основною одиницею піхоти УГА, як це ми вже згадували , був 
курінь (батальйон). За організаційною схемою, він повинен був 

складатися з трьох стрілецьких та одної скорострільної сотень. Стрі

лецька сотня мала складатися з сотенної ·булави, сотенного почату та 
4 чет, з яких одна могла бути організована як легка скорострільна че
та з 4 легких скорострілів. У Галичині, ці легкі скоростріли були сис
теми Іllварцльозе без охоронного ІЦита й твердої підстави (на три

ніжку), а на НаддніпрянІЦині - системи Льюіса, Кольта, Браунінrа 
або Мадзена (т. зв. "мушкет"). Стрілецька чета поділялася на 4 рої 
(десятки) на чолі з десятнпком. Рій був найменшою ор1ганізаційною 
одиницею галицької піхоти й складався, крім десятника, з 10 рядови
ків (2 підстаршини, 2 старші стрільці, б стрільців). 

Організаційні схеми давали рямки, в які не завжди вкладалися 
частини галицької піхоти. Ось, на польському фронті, курінь дуже 

часто складався з 4 стрілецьких та 1 скорострільної сотень і можна 

навіть казати, ІЦО це був типічний курінь галицької піхоти. І навіть, 
коли організовано легку скоµострільну чету в стрілецькій сотні, то вона 

була, скоріше, п'ята, а не четверта, як за організаційною схемою. Але 
й були куріні слабші, навіть в складі двох стрілецьких сотень зі ско

рострільними четами і без окремих скорострільних сотень. Таким 

чином, галицькі стрілецькі курені мали різний •баєвий стан - від 180 
багнетів до 850, а то. й у пробоєвих куренях ·більше, і дуже різне на
сичення скорострільною й всякою іншою зброєю, від 4 скорострілів 
ДО 24. 

Погляньмо тепер на внутрішню організацію стрілецької сотні. 
Сотенним командантом був завжди старшина, за схемою-сотник, 
але в дійсності, хорунжий, четар, поручник. Командантом сотенного 
почату був булавний старший десятник, якого звали "булавний" або 

"бунчужний" і який був найстаршим підстаршиною в сотні. До сотні 
належав сотенний обоз, що повинен був складатися з 7 возів та од
ної польової кухніІ і яким командував обозний підстаршина. На стані 
сотні були ще 1 рахунковий під.старшина, 1 зброяр, 1 сурмач, 1 кухар, 
3 гонці, обозники, санітети, сапери, конюх (початково сотенному 
прислуговував кінь, але пізніше цей привілей скасовано), джура. 
У стрілецьких четах, ІЦО ними т~ж повинен був командувати старшина, 

був місточетар (старший десятник), 4 рої, 2 гонці, джура, обозник -
разом 50 люда. У легких скорострільних четах - 1 старшина і 35 
люда. Разом, на стані стрілецької сотні, що складався з 4 стрілецьких 
чет повинно було •бути 5 старшин та 220 рядовиків, в тому 180 баг
нетів, а в стрілецьких сотнях з 3 стрілецьких та 1 скорострільної чети 
- 5 старшин і 206 рядовиків, в тому 150 ба•гнетів. 

Скорострільна сотня, за організаційною схемою, повинна була 
складатися з 4 скорострільних чет, або з 3 скорострільних чет на 1 
чети "боротьби зблизька"~ В скорострільній сотні з 4 скорострільних 
чет повинно було бути 5 старшин та 150 рядовиків і 8 скорострілів, по 
д.ва в кожній четі. Для обслуги важкого скорострілу системи "Іllварц-
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.льозе", що розк.ладався на три части й перевозився на в'ючних конях, 
потрібно бу.ло 14 вояків та 7 в'ючних коней. Обс.луга розподі.лялася 
так: 1 десятник - нача.льник обс.луги, 1 вістун - наводчик скорострі
ла, 1 старший стрі.лець до обс.луги скорострі.ла, 1 старший стрі.лець -
командант муніційної .ланки, 3 муніційні стрі.льці, 7 поводарів в'ючних 
коней. В'ючні коні розподі.ля.лися таким чином: 2 коні під скорострі.ли, 
1 під охоронні щити (2 на одному коні), 1 під знаряддя зброяря, 10 
під амуніцію д.ля скорострі.лів - разом 14 коней у четі. Крім цього, 
в боєвому обозі чети бу.ли ще дві "бідки" (або вози) д.ля перевозу 
амуніції. Разом у скорострі.льній четі ~було: 1 четар, 1 місточетар, 1 
зброяр, 1 джура, 2 обозники, 2 1гщщі, 28 .люда обс.луги 2 скорострі.лів-
отже 1 старшина і 35 вояюв. 

Ко.ли скорострі.льні сотні переозброєно скорострі.лами системи 

"Максим", їхня внутрішня організація основно зміни.лася. Д.ля обс.луги 

скорострі.ла "Максим" потрібно 6 .люда. У четах, що ма.ли тепер по 4 
скорострі.ли, бу.ли ті.льки 1 старшина та ЗО люда. 

Чети "боротьби зб.лизька", які бу.ли .любимцем деве і д.ля яких 

схему опрацьовував майор Льобковіц, ма.ли ск.ладатися з 1 роя 

світи.льників (рефлекторів), 3 роїв rранатометів, З роїв мінометів, 1 
роя вогнеметного. Приб.лизний стан чети - 1 старшина та 30 рядо
виків. У рою світильників повинно бу.ло бути 6 світильників про

міру Зб см.; в роях rранатометів і мінометів - по два rранатомети 
згл. міномети, в рою вогнеметів - три вогнемети. В дійсности, такі 

"чети боротьби зблизька" існували при деяких пробоєвих куренях і 
бу.ли підпорядковані безпосередньо курінній команді, як теж чети пі

хотних пушок (гарматок) по 2 гарматки в кожній. За організаційною 
схемою, в кожній скорострі.льний сотні повинні ще бу.ли входити 2 
старшини з кутомірними та да.лекомірними приладами, 1 помішник 
зброяря, 1 підстаршина зв'язку, 1 рій те.лефоністів, а сотенний обоз 

повинен був складатися з 9 возів (в тому 1 віз з кузнею-с.люсарнею) 
під командою обозного підстаршини. 

'Булаву куреня творили курінний отаман (командант куреня) і 

курінний адьютант, що був рівночасно командантом бу.лавного від

ділу. його заступником і командантом курінного почоту був місто
старшина або булавний старший десятник, що був "шефом" усіх 

підстаршин у курені. 

До булавного відділу належа.ли курінний почот, курінний обоз, 

санітарний пункт та всі допоміжні відділи, що належа.ли до куреня. 

Коли до куреня ще належали боєві відділи, як чети "боротьби 

зблизька", або чети піхотних пушок, вони творили разом булавну 
сотню. 

Курінний почот творили курінні сапери й з·в'язківці (телефоністи), 
гонці, сурмач, джури й конюхи. До курінного обозу належали рахун

кові підстаршини (3), курінний писар, різники, кравці, шевці, кухарі, 
обозники. Курінна ва.лка ск.лада.лася з 1 воза на знаряддя, 2 баrажових 
возів, 1 возу з вибуховими матреіялами, 1 санітарного возу, муніцій
ної ·валки, 1-2 польових кухонь . .Санітарний пункт працював під про-
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водом курінного .лікаря або санітарного старшини. йому під.лягали 2 
санітарні підстаршини та 4 курінні й всі сотенні санітети. 

У стрілецькому курені з З стрілецьких та 1 скорострільних сотень 
повинно бу.ло 25 старшин та 830-80 рядовиків. Харчовий стан куре

ня, що мав ·би складатися з усіх, передбачених схемою підрозділів, 
повинен був виносити 1280 .люда. Такого великого куреня в Галицькій 

армії не бу.ло. Подаємо два типічні курені УГА на польському фронті : 
Курінь 11/24 (ком. пор. д-р Володимир Левицький) - стан 350 .люда ; 
курінь П/36 (ком. пор. Ш.лемкевич) - стан 850 .люда. Точно за орга
нізаційною схемою був організований т.зв . 24-ий курінь в Стрию 
(ком. пор. Ст. Михаськів) , що відійшов до 7-ої Бриrади й мав 3 
стрілецькі та 1 скорострільну сотню й 830 .люда стану. 

Схема "міцних" бриrад передбачувала полкову організацію д.ля 

піхоти УГА, яка, як ми це зазначали, тільки частинно бу.ла реалізо

вана. Згідно з цією схемою ма.ли бути створені полкові бу.лави та 
полкові булавні сотні з різних боєвих та допоміжних відділів (роз

відчого, саперського, зв'язку, "боротьби з·близька" тощо) . До кож
ного по.лку з трьох куренів ма.ла ще бути додана по.лкова артилерія, 

що ма.ла складатися з середніх мінометів, піхотних гарматок, а також 

гірських ·гармат. Наміченої організації піхотних полків ніде не пере

ведено і її, поза 1-им полком УСС, ніде не ·бу.ло . Нові піхотні по.лки 

створено, поки.що, так, що існуючі курені бриrад 11. Галицького кор
пусу зведено в полки й створено для них зав'язки полкових булав. 

Таким чином постали такі полки: 5-ий (із існуючих куренів полку ім. 
князя Льва), 6-ий, 7-ий (із 9 і 10 куренів 4. Золочівської бриrади), 
8-ий (із 11 та 12 куренів тієї ж 1бриrади) , 13-ий (із 1/7, 11/7, 111/7 ку
ренів) та 14-ий (із решти куренів 7. Львівської бриrади) . Разом отже, 
з 1-им полком УСС, полків піхоти в Галицькій армії було 7. 

Чет. Микола БоІІко Чет. Евген Рудий 
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Чет. Гриць Матківський Чет. Михайло Грицин 

Хор. УСС Михайло Островерха Хор. УСС Андрій Кігічак 
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' 
5. Озброєння А виряд піхоти УГА. 

Не в різноманітности організаційних форм, але в недостачі озбро
єння був головний недолік піхоти УГА. Брак власної зброєневої про

мислости можна й треба було заступити шляхом організації обміну 
нафти за зброю й амуніцію з державами, які цю зброю мали, а нафти 
потребували (Австрія, Мадярщина, Чехословаччина). На жаль, у цьому 

відношенні зроблено мало, а те, що зроблено, було вже запізно. 

Озброювалась Галицька армія зброєю, що перейшла д::> неї з ко
лишніх російських та австрійських складів. У загальному можна ска

зати, що від само.го початку існування Галицької армії, російська 

зброя, поволі, витіснювала з вжитку з·брою австрійську. Все ж таки, 
навіть тоді, коли всю Га.JІицьку армію переозброєно російською 

зброєю, то зберігалась ще тут і там зброя австрійська. 

Зтідно з австро-німецькою доктриною, зброя поділялася на: (а) 
оборонну, (б) зачіпну. До першої катеrорії належали: протигаз, 
шолом, щит, панцер; до другої: рушниця, багнет, штурмовий кин

джал, піхотна шабля, пісто.іІь, ручна rраната, скоростріл, rранатомет, 
міномет, вогнемет, малокаліберні гарматки (піхотні пушки). 

У Галицькій армії вживали шолом ("штальгельм") австрійського 
або російського зразка, головно, в пробоєвих куренях. Не вистачало 

шоломів, щоби ними вирядити всю галицьку піхоту. Протигази були 

непотрібні, бо, на щастя, обі противні армії не вживали боєвих газів. 
Для рушниці ("rвинтінки") прийнято гуцульську назву "кріс", 

яка не зовсім точно відповідала поняттю рушниці, але легко прий
нялася і вживалася в УГА. Назагал, австрійська рушниця була нові
шого зразка (1895.) і була краща за російську ру:шницю (1891). 

Згідно з організаційними схемами, рушницями ("крісами") мали 
бути озброєні всі рядовики до десятника включно, кавалерійськими 

рушницями (карабінками або "крісиками") джури й конюхи, кінні 

гонці ("мельдерайтер"), обозники, сурмачі, добоші, зброярі, пово
дарі в'ючних коней. Старшини, підстаршини від старшого десятника 

вгору, рахункові підстаршини, обслуги скорострілів, повинні були 

бути озброєні пістолями. В УГА вживалися такі пістолі: (а) Австрій

ські - системи Штаєр М 12 (9 мм), Рот М 07 (7,93 мм), Парабеллум 
М 08 (9 мм), (б) Німецькі - системи Мавзер (7,63 мм, також з до
чепним прикладом), (в) Бельrійські - системи ФН (7.5 мм), 

(·г) Російські - системи Наган М 1895. (7,62 мм) і ·Кольт (11,5 мм). 
Руч.ні rранати австрійського зразка ділилися на зачіпні й обо

ронні. До першої групи належала дуже популярна в Галицькій армії 

rраната з ручкою (дерев'яним держаком) і бляшаною пушкою, в якій 

було 150-200 грамів вибухового матеріялу. Вона важила 1 кr., була 

довга на 36 см., а її осколки разили в промірі 20 м. Відбезпечувалося 
її, потягаючи за шнур (Бреннцюндер), по чому відраховувалося: 21, 
22, 23 й тоді кидалося. Скорше її не кидали, бо противник міг під

хопити rранату й відкинути її назад. Цієї rранати вживали, головно, в 
наступі. Для оборони служила округла rраната, проміру 8 см, в якій 
було і до 1·200 грамів вибухового матеріялу. Ті осколки разили в про-
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:мірі 50 м. Російські оборонні .rранати (.Pr Д) мали форму яйця. Іх 
відбезпечували, потягаючи за кільце й відраховували три хвилини до 

мету. Інша І'раната мала ложку, яку, коли тримати було при rранаті, 
вона її забезпечувала. Коли пустити було ложку, вона підносилася 
автоматично й це спричинювало вибух rранати. Крісові метачі rранат 

були, в Галицькій армії, невідомі. 

Скоростріли поділялися на ле.гкі й важкі. Легким і важким скоро
стрілом в австрійській армlЇ, був скоростріл системи Шварцльозе 07 
або 07 /12. Це був дуже добрий скоростріл, калібру 8 мм, що вистрі
лював набої з ленти (2:50 набоїв) силою тиску газів. Цівка непорушна, 
холоджена водою. Розкладався на три частини і перевозився на в'юч
них конях. Вата скоростріла разом зі збірником на воду 42 кr. 

Російський важкий скоростріл системи "Максим" (від прізвища 
американського конструктора на англійській службі Максіма), модель 

08, або 19107 був дуже популярний через свою двоколку (система Со
колова), хоча й ~були "максими", як в німецькій армії, на триногах. 

"Максим" мав калібер 7,62 см і вистрілював лепту з 250 набоїв силою 
відбою ("Рюкштослядер"). Вага "Максима" - 55 кr (з охоронним щи
том), але через двоколку дуже зручний для зміни становищ. Скоро

стріл цей і досі ще на о3'броєнні Совєтської армії і навіть більше по
пулярний, як нові скоростріли системи Дехтярева (ІМ 1939) та rорю
нова (М 1943). 

Скоростріл системи ·Шварцльозе 07 або 12 був "легким", коли від 
нього відняти охоронний щит та поставити його на трипіт. Російська 

армія мала цілу низку легких скорострілів різних типів, які ввійшли 
теж до Галицької армії, як наприклад: 

Льюїс, М. 1915, калібр 7.7 мм, вага 12 кr, холоджений повітрям, 
вистрілював набої ( 47) з барабанчика з швидкістю 8-9 стрілів на се
кунду; 

Браунінr, М 1918, калібр 7,62 мм, вага 7 кr, вистрілював набої з 

маrазинку, в якому було 20, 25 а:бо 40 набоїв з швидкістю 10 стрілів 
на секунду. 

Кольт, М 1916, калібр 7,62 і 11,5 мм, вага 16.5 кr, вистрілював 
набої з ленти. Важчого калібру ·•Кольт", головно, на літаках. 

Мадзен ("мушкет"), калібру 7,62 см, рухома цівка, вага 9 кІ', ви

стрілював набої з маrазинку на 25 набоїв силою відбою. 
Все це були типи легких кулеметів, які вживалися в арміях со

юзників і були відпущені ними для озброєння російської армії. Може 
найкращий серед них був легкий кулемет системи Льюїс (від амери

канського конструктора Ізаака Ньютона Льюіса. 

На озброєнні Галицької армії були австрійські rранатомети си
стеми Бекар 1915, що їх називали "Прістенверфер", бо конструктором 
був мадярський священик Векар. Вони викидали rранату ва·ги 2 кr 
на віддаль 250-300 м. Цих rранатометів було в Галицькій армії мало. 

Куди більше ~було мінометів. Міномет М 1916 мав каліб 9 см і ви
кидав міну ваги 4.5 кr на 1300 м. Міномет М. 1918 мав дальший засяг -
1730 м. Середні міномети ( 17 см) належали вже до артилерії. 
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У Галицькій армії були піхотні пушки (гарматки) тільки авст
рійського зразка. Вони були призначені для поборювання скоростріль
них гнізд і дуже добре надавалися для тієї цілі. Австрійська піхотна 

пушка І.СМ. 15 мала калібр 37 мм, важила 118 кr і стріляла набоєм 
ваги 0.54 кr на віддаль 2.400 м. Гарматка розкладалася й переноси

лася 4 вояками та двома в'ючними кіньми. 
Вогнемети були двох "калібрів" - на 15 літрів і на 50 літрів 

пального. Першого типу вогнемет переносився одним стрільцем і ви
кидав полум'я силою тиску газів на 30 м, вогневими ударами, що три
вали 2-3 секунди. 

До виряду, що доповнював озброєння належали оптичні мір

ники, які накладали на рушниці (також на скоростріли), кутоміри си

стеми Фельда для ведення посереднього вогню, стереотруби для об
сервації вогню, далекоміри системи Сюшіє, компаси, топографічні 
трикутники, далековиди (6 далековидів на сотню), ракетниці (світляні 
або ракетні пістолі, т. зв. "Льойхтпістолєн"). Звичайно, цього виряду 

не ·було заба1гато. 
До особистого виряду стрільця належали всі ті предмети, що іх 

потребує вояк для виконання свого завдання. Особистий виряд можна 
було поділити на дві групи: одна з них зв'язана зі зброєю, а друга з 

одягом. До першої належали набійниці, крісовий ремінь, жабка до 
багнета тощо. До другої - наплечник, хлібник, пояс, поясок до шта
нів, ідунка (менажка з "деклем"), полева пляшка (боклаг), ремінці 
до прив'язування плаща, коци, наметні плахти. 

Із саперського виряду, кожний другий стрілець мав лопатку си

стеми Ліннеманна, кожний третий стрілець - топірець ("бай.льпіку") 

та ножички до протинання колючих перегород. 4 сапери сотні мали 
теслярський і шанцевий інструмент та вибухові матеріяли (екразит) 

на возі. 

Із санітарного виряду, на кожного стрільця припадав один сані
тарний пакет, який носили в наплечнику. Санітарний підстаршина 

сотні мав торбу з ліками, а 4 сотенні санітети - 2 пари ношей. 
Повне обтяження стрільця в маршу разом зі зброєю й набоями 

(120 штук-40 в набійницях, 80 в наплечнику) виносило 29,43 кr. У 

тому вага З'броі з набоями-8.65 кr. 

У повище обтяження враховано теж вагу резервовоі харчової пор
ції. Австрійські приписи вимагали, щоби при частинах було завжди 
харчів на три дні, при чому резервова консервна порція носилась са

мими стрільцями, а решта була в польових кухнях та на харчових 

возах в обозі. 
Австрійська польова кухня М. 09 складалася з передка й власти

вої кухні, в якій були три нікльові котли по 85 літрів та один на 25 
літрів, а також "братрура". В такій польовій кухні можна було зварити 

страву на 250 люда. 
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Чет. УСС Степан Кіржецький Підхор. УСС, хор. УГА, Степан Волинець 

Хор. Іван Тершаковець Хор. Антін Возьний 
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6. Тактика піхоти УГА. 

Тактикою називаємо спосіб ведення бою. Кожний рід зброї мае 
свою тактику, але крім цього іс:нуе ще загальновійськова тактика, цеб
то спосіб ведення бою різними родами з·броі, що повинні зі собою 
співпрацювати для осягнення спільної мети. У тактиці відрізняємо 
теорію (доктрини) від практики, що використовує •ба~гатогранний до
свід з поля бою, який не завжди відповідає доктринам, але, звичайно, 

стає важливим поштовхом для її ревізії. 

УГА була переємницею австрійської армії й тому австрійські так
тичні доктрини мали великий вплив на формування тактики УГА. 

Коли йдеться про піхоту УГА, то до кінця її існування обов'язували в 

ній австрійські правильники польової служби, хоча праця над ство

ренням власних статутів вмася безпереривно й дала ба·гатюпіий ма
теріял для низки військових підручників, що появилися в періоді між 
двома світовими війнами, а також поклала свою печать на впоряди й 

статути УПА 24). 
Австрійські тактичні доктрини лягли важким тягарем на молоду 

Галицьку армію, що воювала в зовсім інших умовинах, як австрійська 

армія. Змінені умовини боротьби витворили поважні зміни у способах 
ведення бою, але ·цілковито порвати з минулим Галицька армія не 

зуміла. Характер війни в •Галичині та на Наддніпрянщині вимагав за
чіпно-аrресивних дій, зокрема в першому етапі війни в ·Галичині, а 

тим часом набута в австрійській армії доктрина позиційної війни 

довгими, закостенілими фронтами, унеможливлювала маневрування на 

широку скалю. Відповідно до перейнятої доктрини, Галицька армія 
погано почувала себе, коли прийшлось їй діяти не в стабільних фрон
тах, але роз'єднаними групами, без бокового й тилового забезпе

чення, стосуючи, до певної міри, партизанські прийоми боротьби. 
Цей недолік виникав із обов'язуючоі доктрини, а не з недостач 

органічного характеру; через чверть століття пізніше галицький стрі
лець в рядах УПА виявив с~бе теж блискучим партизаном. 

Не зважаючи на значний вплив австрійських тактичних доктрин, 
Галицька армія зуміла виробити свої специфічні тактичні риси, що її 

значно відрізняли від австрійської армії. Риси ці виникали, перш-за

все, зі структури 1Галицької армії, яка була армією сутонаціональною, 
коли австрійська армія була багатонаціональна. В австрійській армії, 
на кожному кроці, траплялися частини, складені з вояків національ

ностей, що ніяк не бажали віддавати свого життя за цісаря й віт

чизну. Це й було причиною, що на деякі частини в австрійській ар
мії не можна було полягати, а це, в свою •чергу мало вплив на "духа" 

армії. Зачіпно-аrресивний дух, який культивували в австрійській ар
мії перед війною, в роки війни занепав й уступив місце духо.ві дефен

зиви. Цілком інші відносини панували в Галицькій армії, де ви завжди 
могли полягати на кожну частину, а зачіпно-аrресивний дух був 

притаманний для галицького стрільця. Він краще почувався в наступі, 

24) Напр. Під.ручник старшини виданий Укр. Стрілецькою Громадою в ,Канаді 
(редактор - майбутній шеф штабу УПА - полк. Олекса Гасни). 
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як в обороні, бо для останньо~ ному завжди бракувало набоїв, а 
відомо, що підставою кожної оборони є вогнева сила оборонців. 

Поскільки ,Галицька армія була національною за формою й змі
стом, у неї був цілком інший підхід командування до втрат окремих 

частин, як це було в австрійській армії. Щоправда в австрійській армії 

не було цього масового убою, що його знала російська армія, де з 
життям окремих вояків у наступі цілком не рахувалися, але й австрій

ські команданти вважали, що частини, які мали значні втрати в бою, 

в ньому визначалися, і команданти таких частин отримували наго

роди. В Галицькій армії, команданти, яких частини мали важкі втрати, 
отримували нагану за те, що не зуміли оберегти життя своїх вояків. 

Деколи й починалося дисциплінарне слідство, чи цих втрат не можна 
було оминути. В Галицькій армії дорожили життям кожного стрільця. 

Не зважаючи на доктринальне визнавання метод позиційної війни, 
фронт Галицької армії виглядав дещо інакше, як фронти армії 

австрійської. В австрійській армії фронт - це була складна система 
фортифікацій, розбудована в глибину, оборонювана, на передпіллі, 

продуманою системою проволок з колючого дроту, засіками, тощо. 

Наступ на такому фронті ман на меті пролом фронту противника, зви

чайно, за допомогою спеція.11ьно школених пробоєвих частин. В обо
роні, мистецтво. тактики полягало на тому, щоби "злапати" наступ 

противника, навіть на лінії резерв, знищити наступаючі його сили й 
перейти до протинаступу. До таких наступів готувалися частини 
місяцями, а до того часу тишу на фронті переривали тільки пере

стрілки стеж чи передових застав. Інакше справи стояли в rалиць

кій армії. 
Фронт тут складався з люзьних пунктів опору, які займали пере

дові частини, що висилали в передпілля застави ("фельдвахти") і 
стежі. Передові частини рідко сиділи в стрілецьких ровах, але були 

розташовані по хуторах, а·бо селянських хатах. Подальше від фронту 

були розміщені резерви, також в селянських хатах ·чи стодолах і при 

них був командний пункт. ;Зв'язок з частинами, що були розміщені 

направо, втримувано за допомогою стеж. Польових фортифікацій не 
розбудовано, перепони з колючо.го дроту будовано рідко. Часами на 
фронті, через те, витворювалися люки, в які старався проникнути 

противник. Така люка існувала, наприклад, на стику фронту 11. ку

реня УСС (ком. пор. Б. Білинкевич) і П/7 куреня (ком. пор. В. Чар
нецький). Застави УСС стояли в лісі, їх головні сили й резерви в с. 
Басівка. На ліво від УССів займав становища 11/7 курінь, в хуторах 
на південь від с. Бартатів, що було зайняте поляками. Між станови

щами УСС та 11/7 куреня була люка шириною, приблизно, 3 км. На 
цю люку повела, дня 19. квітня 1919. року (у Великодну Суботу), 
наступ дивізія ген. Сікорсько·го. Фронт був проломаний 25). 

В обороні більшу ролю відогравали скорострільні частини, як 

25) До речі, цьоrо участку фронту боронили 2 курені проти наступаючих б ку
ренів противника, при значних йоrо резервах. Пор. "Оброшин й оброшинці в J. 
Визвольних змаганнях", цит. праця. Також: Witold Hupert, Zajecie Malopolski 
wschodniej і wojna w 1919 r. Lw6w-Warszawa, 1928. 
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стрілецькі, бо вони мали більше амуніції. В разі наступу противника, 
скоростріли займали флянкуючі становища, та стримували окрилюю
чим вогнем противника, коли стрілецькі частини готовилися до про

тинаступу. Зразковою була співпраця з артилерією, яка дуже часто 
виручала піхоту. В наступі вона підтримувала її, але в обороні дуже 

часто займала становища перед піхотою й разила наступаючого про

тивника картеччю .. коли цей залягав, до •голосу зголошувалася піхо
та, що часто вирішувала бій багнетом. У рукопашному бою, галицький 
стрілець був незрівняний. Багнет заступав йому набої, rранати, куле
мети. Атакою на багнети вирішувано бої (Вовчухи, атаки на багнети 

стрільців групи майора Виметеля під Києвом), але теж у відворо.ті 

служив він стрільцеві надійною зброєю. Здається тактика піхоти 

жодної армії не знала таких методів оборони, як це стосувала ново

створена lб-та гал. ·бриrада (ком. от. Роман Дудинський) у другому 
відвороті на р. Гнилою Липою. На неї насідали частини польської 

дивізії ген. Зелінського. Оборонятись не було чим, бо набоїв в на

бійницях було обмаль. Відбивалася 15-та бриrада від насідаючого во
рога багнетами. Використовуючи відповідно терен, задні сторожі бри
rади "засідалися" і швидким ударом на багнети змітали передні сто

рожі ворога з лиця землі. Все відбувалося тихо, без пострілу, ударом 

голою зброєю. До таких контрударів, вів своїх стрільців особисто от. 
Дудинський з ціпком у руках 26). 

Коли брати до уваги різні форми боїв, то треба підкреслити ве

лику здатність ·галиць1<0ї піхоти до нічних боїв та боїв у .лісах. Можна 

.було подивляти, як працював зір стрільця вночі, як він добре бачив, 
як він орієнтувався в терені. Це були природні дарування .галицького 

стрільця, які можна було ширше використати, як це було зроблено. В 

.лісному бою, галицький стрілець почував себе також дуже добре; він 

умів безшелесно порушатися в лісі й використовувати дерева як засло
ни. Погано почував себе галицький стрілець у боях у великих містах, 

які представляли для нього терен, цілком йому незнаний, по якому по

рушатися та в ньому орієнтуватися було йому важко. Ця непевність 
галицького стрільця у велююму місті була поважною причиною на

ших невдач у Львові (1918.) та в Києві (1919.). Очевидно були й ви
нятки, як ось оборона касарнь Фердинанда у Львові, що належить до 

світлих карт історії галицької піхоти. 

Звання "королевої родів зброї" - почесне, але воно, без сум
ніву, дуже важке. Піхота несе на собі головний тягар боїв, але теж 

її особові втрати є неспівмірні до втрат усіх інших родів зброї. Львина 
частина особових втрат припадає на піхоту. Ось, наприклад, в двох 

боях під Вовчухами, в лютому та березні 1919. року, на долю пі

хоти припадало 97.05% всіх втрат у вбитих та ранених. У чортків
ській офензиві, втрати піхоти у вбитих, ранених, полонених і про

павших без вістки виносили 96.65% усіх втрат. І тільки, коли брати 
цілість втрат УГА за весь час її існування, то отримуємо дещо від
мінне відсоткове співвідношення, але завжди з піхотою на першому 

26) Зо слів майора Романа Дудинського. 
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місці. Отже із загальних втрат УГА, на піхоту припадає 42.2%, на кін
ноту - 4.6%, на артилерію - 11.7%, на технічні і зв'язкові частини 
- 2.8%, на інші роди зброї, запільні установи й служби - 38.7%. 
А.ле ці втрати поста.ли не тільки в наслідок боєвих дій, як теж і 

пошесних нед)'Іr, зокрема тифу, від якого запіл.ля більше, стосунково, 

потерпіло, як фронтові частини 27). 

27) З праць семінара української воєнної історії при Українському таємному 
університеті у Львові (1922.·1925.). 

Хор. Іль1<0 Варчак Хор. Степан Бігун 

Хор. Роман Онишкевич Пор. Іван Онишкевич 
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7. Характеристика піхоти УГА. 

Галицький стрілець був вояком добрим. Він був ідейний, на
ціонально й політично свідомий та безмежно відданий справі, за яку 
боровся. Характер держави, що. постала в наслідок Листопадового 
зриву цілком йому відповідав 1 він з повним розумінням справи став 

на її оборону перед неспровокованою по..льською аrресією. За галиць
ким стрільцем були вже трад.иції 70 років національно-визвольної 
боротьби в рямцях австрійсько.і конституційної держави і тому його 

національно-політичний розвиток цілком не відбігав, а в деякій мірі 
й перевищав розвиток сусідніх народів кол. австро-угорсько.і монархії. 

Війна, в якій боровся галицький стрілець, належала, без сумніву, 
до катеrорії воєн "справедливих". Вона велася в обороні країни, яка 
самовизначилася національно й державно. 72'% населення цієї країни 
належало до українськоі нації, яка мала ·чисельну більшість населення 

у 3.298 громадах на всіх 3.734 1гро.мад (88.7%). Тільки 436 громад 
(11.6%) мали, на цій території, більшість польську, німецьку чи жи
дівську 28). Слід підкреслит:н, що німецька й жидівська меншини, наза
гал, поставилися прихильно до побудови украінської державности в 

Східній Галичині і підтримали українців в їхній бороть~бі проти по..ль

ської аrресії. Чимало галицьких німців і жидів служило в рядах УГА, 
а жиди навіть пробували творити свої національні частини. Це й вра

хував, відповідно, противник, влаштовуючи на жидах криваві по
громи 29). 

Цінними позитивними рисами галицького стрільця були його 
случність і здисциплінованість. Галицький стрілець любив своіх стар
шин та цілком довіряв ім, бачучи в них сво.їх природних провідників 

і друзів. Це й було причиною, що ніякі спроби хитрих большевицьких 

комісарів в епоху ЧУГ А не потрапили захитати довір'я галицького 

стрільця до сво.го старшини і не потрапили знищити цієї прикладної 
єдности старшин і стрільців. Галицький стрілець був цілковито дуж~ 

відпорний до большевицькоі пропаrанди. Большевицьку демаго
гію він не сприймав, "революційними" гаслами не захоплювався, но

вих порядків не признавав і, через те, вся большевицька аrітація бу

ла йому осоружна і ніяких, дослівно ніяких наслідків не дала. Поляки 

теж старалися підорвати довір'я стрільця до старшини, обвинувачую
чи старшин у зраді й перекупстві, але й ця аrітація не дала жодних 

наслідків, дармащо не все, що діялося на фро.нті, було цьому стріль

цеві зрозуміле. Дуже дратувала стрільців бездіяльність на фронті, во
ни хотіли рішучости у веденні змагань і швидкої перемоги, в яку 

вірили. 

У великій більшості син галицького села, галицький стрілець був 

28) Цифри за проф. І. Мірчуком у книзі: Ukraine and Its People. Munich, Ukrainian 
Free University Press, 1949, ст. 97. 

29) Див. Владислав Побуr-Маліновскі, цит. твір, том І, ст. 374. Польський історик 
стверджує, що жиди стали явно, з поважній частині, по укр. стороні й це стало при
чиною погрому у Львові, про який він каже, що тривав усього один день і Оув 
припинений військом. Насправді, цей погром тривав три дні і був, зроОлениR, в го
JІовній мірі, польським військом. 
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фізично сильний, мало вибагливий і видержливий на боєві труди, 
марuіі, недостатки в одягу чи їжі. З природи меткий стрілець, він, 

все ж таки, був сла1бо вишколений і жив тим, чого навчився ще в 

австрійській армії, або таки, просто, в бою, але недостачі чи брак ви
школу вмів заступати зарадністю, посвятою й геройством. Зокрема да

вався відчути брак вишколу у методах рухомої, маневрової війни, теж 

партизанськими методами і тому галицький стрілець у відміну до над
дніпрянського стрільця, погано почувався, коли йому прийшлося вою

вати не в фронтовому бою, але в маневровому, без зв'язків і забез

печень. Все ж таки, спокійний і витриманий, галицький стрілець на
віть у таких ситуаціях зберігав зимну кров, виказуючи цінні прикмети 

реrулярної армії, що в кожній ситуації діє на наказ. 

Невдачі галицької піхоти не мали джерела в поганій якости воя
ка, але в браку набоїв. З браку набоїв заламалася бравурна Чортків
ська офензива і брак набоїв був причиною не одного програного бою. 

Не маючи набоїв, щоби стримати наступ противника, піхота мусі.ла 

покидати свої становища і спасатися втечею. В таких випадках, дуже 

часто піхоту рятувала артилерія. Швидким рухом вона займала ста
новища перед відступаючою піхотою й стрільбою на близьку ціль, 

картеччю, стримувала наступ противнка, примушуючи його залягти. 

Але й у наступі, артилерія теж випереджувала піхоту, або гналася за 
противником, десяткуючи його картеччю. 

Брак набоїв був теж причиною, що не можна було повністю ви
користати ударну силу .галицького стрільця . .Ми вже казали, що він був 
чудовий у рукопашному бою. Атака на багнети галицького стрільця 
була така нагальна, так повна бравури, що противникові важко було 

втриматися і він звичайно кидався до вте·чі. У таких запальних мо

ментах бракувало набоїв, бракувало теж кінноти, щоби завершити 

розром противника. 

Оцю характеристику галицького стрільця бажаємо ще закінчити 

характеристикою старшинського корпусу галицької піхоти. Старшин

ський склад, зокрема нижчих ступнів був дуже добрий і мав значний 

боєвий досвід, здобутий на австрійських побоєвищах. Інша справа, 

що цей досвід не цілком відповідав характерові війни в Галичині та на 
Наддніпрянщині, але в межах досвіду, здобутого в австрійській армії, 

доповненого у визвольній війні, старшина цілком вив'язувався зо своїх 
завдань. Він зразково дбав за довірено.го собі стрільця й ділив з ним 
долю й недолю зтідно з найкращими українськими традиціями. По
скільки цей старшина був, звичайно, старшиною резерви (активних 
старшин - українців було обмаль, бо служба у війську не була, перед 
війною, популярна), він посідав повну середню, або й навіть вищу 
освіту, що чимало причинялося до престижу старшини серед стрілецт

ва й цивільного населення. Відсутній, у Галицькій армії, був касто
вий офіцерський дух, притаманний для старшинства февдальних ар
мій, в тому теж австрійської. Таким чином, Галицька армія була по 
формі й змісту народньою, демократи"Чною армією, зразком для не
одної армії, що претендує на назву демократичної армії. Слід підкрес-
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лити, що. демократичність УГА цілком не перешкаджала дисципліні й 
карности в УГА, яка, не зважаючи, на важкі її переживання в боротьбі 

з різношерсними противниками, завжди була зразкова. Народній де
мократизм армії правильно розумівся сами стрільцями, які, наприклад, 

відкинули самі заведене під впливом подій на Сході звернення через 
"товариш", правильно. розуміючи, що надуживання цього терміну не 

становить ще про дійсну військову товарискість, яка в УГА дійсно 

витворилася. 

Слабою сторінкою старшинського корпусу піхоти був брак стар

шин, які могли б командувати вищими одиницями піхоти від куреня 

вгору. Таких старшин українців було цілком мало і їх треба було за
ступити чужинцями, головно австрійськими німцями. Все ж таки, ве

лика більшість німців, що служили в УГА - це ·були галицькі німці 

(напр.: полк. А. 'Кравс і А. •Шаманек, пполк. Альфред Бізанц, сотн. 
Ганс .кох, сотн. Фердинанд Лянr' тощо) або німці, що через свою 
довготривалу службу в східньо-галицьких полках зжилися з україн

ським вояцтвом і розуміли його національні аспірації. Певна частина 

старшин-німців була запрошена до служби ДСВС, зокрема полк. Вік
тор Курманович запросив багато своїх колишніх товаришів з авст

рійського генерального штабу. Лихою стороною затруднення старшин 
німців в українській армії було те, що противник послідовно викори

стовував їхню приявність в протиукраїнській пропаr'анді, зокрема під 

час Мирової Конференції, і це робило погану прислугу українській 

справі. 

Так чи інакше, наша Армія була добра і її не перемогли в бою. 
Ми програли, бо як писав очевидець наших зма·гань - американський 
журналіст п. Генри Алзберr'-переможна Антанта поставила на "фаль

шивого коня" в боротьбі проти большевизму, на єдинонеділимського 

генерала Денікіна. Антанта встановила на територію, зайняту українсь
кими арміями важку бльокаду і на цю територію не перепускалося не 

тільки зброї, амуніції, виряду, але навіть санітарних поїздів і ліків. 
"Ми не тільки задушили Петлюру страшливою бльокадою" писав у 

свому репортажі п. Альз•берr, "але ми в дійсності й знищили йо1го, 
дозволивши Денікінові заатакувати його сили. Ми не хотіли, щоби ані 

він, ані Совєти володіли Укра!ною й тому ми підтримували анархію 

довкола Денікіна . . . Сотні тисяч згинуло з приводу нашої глупоти 
й ми осягнули те, що Україна є одним із місць найближчих до 

пекла" ЗО). 

Немає й що додати до цих слів. 

30) Див. репортаж п. Генри Алзберrа в журналі Nation, New York, 1919, 
vol. 109, ст. 569. Цитовано за працею Олега Мартиновича, Ukrainian LiЬeration 
Movement in Modern Тimes, Edinburgh, 1952, ст. 56, 57. 
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Хор.-летун Вол. Пнлипець Підхор. Микола Старух 

Дес. Степан Хабурський Бул. ст. дес. Дмитро Данилюк 
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Степан Мацькевич, 

сотник УГА. 

АРТИnЕРІЯ УНРдІНСЬНОі rдnИЦЬНОІ 

дРМІі 

З поміж усіх родів зброї галиць· 
ких військ найкраще представлялася 

артилерія. Свою дуже добру органі
зацію завдячувала ця одна з найваж· 

ніших стягів УГА не лише добре ви
школеним гармашам, але у великій 

мірі визначним старшинам-артилери
стам, командантам батерій і коман

дантам полків з їх великим боєвим 

досвідом та організаційним хи<:том. 

Зі скромних залишків по австрійській 
армії 1ці команданти в дуже скорому 

часі зформували поодинокі батерії і 

~гарматні полки так добре, що ар

тилерія УГА перевищала польську 

артилерію і артилерію Дієвої Армії. 
В перших тижнях українсько

польської війни в артилерії УГА не 
бу,110 так само суцільної організації, як це було в піхотних куренях чи 
групах. На фронті оперували з початку самостійні батерії або і 
чети, по 2-3 гармати. Ці 1батерії звичайно носили назви своїх ко

мандантів або назви міст, з яких вони виїхали на фронт. Деякі боєві 
групи як наприклад група "Схід" і група "Старе Село" мали їх доволі, 

за те в групі "Північ" з початку майже їх не було. Скількість батерій 
була залежна від довжини відтинку боєвої ·групи, а деколи і віА 
особистих добрих стосунків команданта артилерійської групи з арти

лерійським референтом при ДСВС або з референтом при Начальній 
Команді. Щойно в часі реорганізації УГА в січні 1919. р. уведено і ар
тилерію в організаційні рямці, а Начальна Команда роздіJІила її рів
номірно на всі бриrади і корпу<:и. Тоді створено 12 гарматних полків, 
<:тільки саме, що й було бриrад. Кожний полк мав 4-5 батерій, а кож
на батерія 4-6 польових гармат (7, 8 цм.). Важкі батерії мали по дві 
гавбиці (10 цм. ). 

Полк мав також звичайно бодай одну батерію важких гав
биць (10 цм.), або батерію далекострільних гармат (10 і пів цм.). 

Артилерія УГА мала також кілька батерій кол. російської армії по
льових гармат 7.5 цм. і кілька важких, б-дюймових (15 цм.). Проти
летунської артилерії в УГА не було. За Збручем вимінено всі гармати 
австрійського зразку на польові і важкі кол. російської армії. Деякі 
гарматні полки, як наприклад 6-ий полк під командою сот. Р. Фріша 
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мав одну кінну батерію (під командою пор. Івана Яросевича), що в 

неї вся обслуга їхала на конях. 

Завдяки добре зорганізованій і хоробрій артилерії y,r А вогнева 
сила невеликих піхотних ·бриrад ,була доволі сильна. Дуже багато 

грізних ворожих наступів заломилося під вогнем гарматних полків, 

а також УГА завдячує свій блискучий прорив під Чортковом як рів

нож побідний похід на Київ багато хоробрим гарматним полкам. 

Склад батерії приблизно був такий: Ко мандант батерії, перший 
старшина (його заступник), старшина керуючий вогнем, 1 старший бу
лавний, 6 старших десятників, 14 вістунів, 1 вістун-сурмач, 50 гарма
шів, 25 візників-1гармашів, 8 телефоністів, 6 розвідчиків, справник ба
терії, рахунковий і санітарний підстаршини та обозний командант, 
разом около 125 людей, 90 коней і ЗО возів. 

Батерія польових гармат чи батерія важких ,гавбиць була зви

чайно поділена на чети, а саме: Дв~ гарматні ·чети по 2 гармати чи 
дві гавбиці, одна скорострільна чета (1 або 2 скоро,стріли) для охо
рони батерії, одна булавна, одна о.бозна і одна муніційна валка, під

ручний варстат, перша поміч та польова кухня. 

Команда гарматного полку складалася: З команданта і його адью

танта, старшини зв'язку, полкового лікаря, ветеринарійного лікаря, 

харчевого і рахунково:го старшини. З допоміжних відділів при полку 

були: Булавний відділ, муніційна і харчова валки, полковий варстат і 
телефонічна стежа. 

Оперативно гарматний полк підлягав команді бриrади і команді 

корпусу. Матеріяльними (технічними) справами всієї артилерії завіду
вав артилерійський референт корпусу. Таким референтом артилерії 

при команді І-го Корпусу був от. Іван Куніш, а при Начальній Команді 

в Ходорові був сот. Теодор Гоза (помер 13-го травня 1934. р. в 

Перемишлі), а при ДСВС ·сот. Роман •Шипайло. 

Початки постання артилерії дуже скромні. В хвилі розпаду Ав

стрії ще українці не мали своєї артилерії. Всі були так захоплені 

перениманням влади в столиці і по повітах, що й не було кому про 
це подумати. 

Другого листопада 1918. р. команда українського війська у Львові 
отримала вістку, що в Тернополі українці розоружили батерію кол. 

австрійського 33-.го гарматного полку. Дня 4-го листопада сот. Ві

товський дав пор. Іванові Сітницькому (командант батерії австрій

ської армії, якого розвал Австрії застав на відпусці у Львові) припо
ручення їхати по ту батерію до Березовиці коло Тернополя. Пор. 

Сітницький вибрався ще з одним четарем пішки з двірця Підзамче 

до Красного, бо годі було дістати паровика, ·бо головний залізничий 
двірець, де було 300 паровиків, був вже в польських руках. З Красного 
виїхав пор. Сітницький паровиком до Золочева, де застав вже ті гар
мати, які. привіз був підхор. УСС з Тернополя до Золочева. 

Затвори гармат, а були це 10 цм гавбиці, були порозкладані, а 
ціле вивінування, телефонічні прибори й оптичний весь матеріял остав 

десь у 1Березовиці. Не було навіть ні упряжі ні коней. В Золочеві зго-
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лосилося 20 добровольців на гармашів. Дня 5-го листопада 1918. р. 

заложено •гарматний кіш в Золочеві зі справником Сорокою. По
складано затвори, намащено і вичищено гармати. Було їх 5, але одна 
була несправна. Одну з тих гармат негайно відіслано до Львова без 
коней і без обслуги. При осталих 4 почався вишкіл нових ~гармашів. 
За кілька день вислано у Львів ще одну гармату. Згодом наспіли 
до Львова вже також 2 гармати зі Стрия і устамено їх на Високім 
Замку у Львові. Амуніцію найдено на залізничій станції Ожидові і з 
Високого Замку почали грати перші українські ~гармати. 

Дня 6-го листопада 1918. р. селяни зі села Підбірці привезли до 

касарні кол. австрійського 15-го полку піхоти у Львові першу укра

їнську .гармату, якою була 10.4 цм польова гавбиця .. Командант полк. 
Гр. Коссак призначує командантом цієї першої •батерії ·чет. Юрка По

лянського і ця перша гармата на Високім Замку у Львові була зав'яз
ком хороброї артилерії УГА. 

На терасі Високого Замку чет. Полянський вибрав для гармат від

повідні становища і негайно почалася сильніша бомбардація тих ча

стин міста, які були зайняли поляки. Щ перші українські кілька 
гармат приневолили до мовчанки кілька польових легких польських 

гармат, що стояли на площі св. Юра і на Гицлівській Горі. До полу

дня 11-го листопада перелетіло над вежами і дахами города Львова 

300 стрілів української батерії. З Високого Замку, а неза~баром ще на 
вулиці Зеленій з гори св. Яцка, заграли другі наші стрийські гавбиці, 

а з горбів цитаделі 3 польові канони пор .. Карановича. 
За весь час боротьби у Львові стріляло 8 українських гавбиць і 3 

польові канони під командою перших українських старшин, а саме: 

чет. Юрка Полянського, пор. Карановича і хор. Осипа Мельниковича. 
Телефонних получень не було ніяких, бо бракувало польових ста

цій. Одиноким стінним апаратом в каварні на Замковій площі го
ворив командант батерії через ратуш з Головною Командою в Народ

нім Домі. Ратуш кликали "Рим", а Високий Замок "Загреб". 
Вечером здержувана гарматний вогонь, щоби не зрадити позиції. 

Командант батерії чет. Полянський і обслуга ночували на Замку в 

ресторані і в хаті огородника. Харч приносили з касарні при вулиці 

Курковій. Команданти цих перших гармат сходилися нічю до Народ

ного Дому для взаїмного порозуміння і уложення плянів на завтріш

ній день. 

По відвороті зі Львова, під проводом досвідчених старшин-арти
леристів, які повернулися зі всіх воєнних фронтів, приспішеним тем

пом формувалася артилерія УГА. Організуванням батерій займалися 
гарматні коші при Окружних Військових Командах в Коломиї, Ста

ниславові, Стрию, Самборі, Чорткові, Тернополі і Золочеві. Найкраще 
був зорганізований гарматний кіш в Золочеві під командою сот. 
Лещія. Як тільки появився на станції який новий транспорт покинених 
гармат, чи привезених ізза Збруча, негайно перевозили їх до ·Гармат
ного коша, там роз•бирали, чистили, мастили й ладнали так, щоб 

стали справні до бою. Дальше вишколювано призначену на те об-
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СJІ}'Ігу, пристаралися коней, упряж і весь виряд і до кі.лькох тижнів 

виростала готова, нова батерія до бою. fi зголошувано в Начальній 
Команді і звідтам приходив приказ до виїзду на фронт. Таких батерій 
гарматний кіш в Золочеві приготував і вислав на фронт 18, гарматний 
кіш в Коломиї 9, другі коші вислали по кілька батерій польових гар
мат чи важких гавбиць. 

Командантом 1гарматного коша в Коломиї був з початку сот. Ро
ман Шиnайло, а як він відійшов до деве на артилерійного референта, 
то цей пост обняв сот. Бабюк. Цей кіш провадив також школу одно

річників, яких один випуск ,був приділений до 1-го гарматного полку, 

до батеріі сот. Яр. Курилюка для практичного вишколу на полі бою. 
В цім гарматнім коші наладнано правильну фабрику стрілива, яке 

висилали на фронт у скриньках з печаткою Коломия. Стрийський 
гарматний кіш зорганізував дуже добру артилерійську майстерню під 

умілим проводом гарматного спеціяліста чет. Калівошки. 

Гарматна старшинська школа ·була з початком 1919. р. в Стрию, 
потім перенесено її до Станиславова. Командантом цієї школи з по
чатку був от. Степан Лещій, адьютантом сот. Іван Сітницький, а ко
мандатом вишколу пор. Т. Мацьків і пор. ·Белей. В часі першого від

вороту ця школа була зформована в одну боєву батерію однорічників, 

вислано на фронт під Чортків, а потім під Бережани і Рогатин. В по

ловині липня 1919. р. ця школа була розв'язана в селі Струсові біля 
Тернополя, а її члени розділені до рі_зних .гарматних полків як стар
шини і підстаршини. 

По переході річки Збруч та по реорганізації УГА галицьке військо 

мало на полі бою 12 ~гарматних полків, а саме: 1-ий, 2-ий, 3-ий, 4-ий, 
5-ий, 6-ий, 7-ий, 8-ий, 9-ий, 10-ий, 11-ий і 14-ий. 

Поза тим УГА мала ще З батеріі далекобійних гармат. Одна 

далекобійна батерія складалася із двох далекобійних гармат. В роз

порядження Начальної Команди УГА було також два полки тяжких 

гавбиць С.С. Один такий полк тяжких гавбиць мав дві батерії, а 

одна батерія 2 гавбиці. Батеріі далекобійних гармат підлягали вспрост 
Начальній Команді У·Г А. 

Артилерія УГА мала такі роди гармат: Бувші австрійські 7 цм 
гірські канони, 8 цм скорострільні канони, 10 цм. ·гавбиці і 8 цм бувші 
російські канони. Тяжкі батеріі мали 15 цм австрійські ·гавбиці та 

російські б-дюймові і 42 лінійні. 
Приблизний харчовий стан гарматного полку виносив біля 600 

людей, 525 коней і біля 200 возів. Загальний харчовий стан всіх гар
матних полків виносив понад 7 тисяч людей, понад 6 тисяч коней і 

·біля 2400 возів. 
Як поглянути на загальний боєвий стан всіх ~гарматних полків УГА 

і порівняти його із артилерією наших сусідів-ворогів, то сміло можна 
твердити, що артилерія УГА в 1919. р. перевищувала числом і якістю 
кожного з них. Українська Галицька Армія мала 60 батерій. 

В ча·сі примусової ЗJІуки УГА з Червоною Армією разом з ре
організацією бриrад наступила і реорганізація всіх гарматних полків. 
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Зі всієї артилерії одного корпусу зформовано один гарматний полк, 

зн. з артилерії І-го корпусу створено один ~гарматний полк, з арти

лерії 11-'ГО корпусу 2-ий гарматний 'Полк, а з артилерії ІІІ-го корпусу 

третий гарматний полк. 

В ,ча<:і весняної польської офензиви на Київ (25-го квітня 1920. р.) 
і підчас повстання двох бриrад (2-ої і З-ої) ЧУГ А проти Червоної Армії 
артилерія УГА перестала існувати. 

Ярослав Курилюк, 

сотник УГА. 

1-ШИй ГАРМАТНИЙ ПОЛК УГА. 

Зав'язком 1-го гармат

ного полку була КОЛОМИЙ· 

ська батерія, зформована в 

Коломиї дня 23-го листопа

да 1918. р. сотником Воло

димиром Тотоєскулом, яка 

складалася із 4 австрійських 
польових, 8 цт., гармат. 

Коли сотник Тотоєскул 

згинув в бою під селом Си

ховом біля Львова дня 4-го 
грудня 1918. р., командантом 
цієї 6атерії став сот. Ярослав 

Курилюк, який дня 5. •груд

ня 1918. р. приїхав з Коло

миї. 

При кінці грудня 1918. р. прибув з ·групи 'Схід" до групи "Старе 

Село" зі своєю батерією сот. Ярослав Воєвідка, найкращий старшина 
артилерії УГА і командант цj.єї групи, от. Осип Микитка, доручив йому 

зорганізувати із артилерійськоі групи сот. Яр. Курилюка гарматний 
полк, який дістав назву: '\Перший гарматний полк 1-шої бриrади 

УСС". Цей полк складався із 6-ох батерій. 

Склад полку представлявся так: Командантом полку був сотник 
а пізніше отаман Ярослав Воєвідка, полковим адьютантом чет. Петро 
Продивус, а другим адьютантом чет. Семенюк. Командантом зв'язку 

був хор. УСС Нестор 1Банах, полковим лікарем д-р Дмитро Кологон, 

ветеринарним лікарем д-р Спиридон Григоращук, харчовий старшина 
був чет. Мих. Сандуляк, а потім хор. Микола Максимюк. 

Командантом 1-шої батерїї (з Коломиї) був сот. Яр. Курилюк, я
кий по смерти от. Воєвідкн став командантом полку. Старшинами в 
цій батерії були такі старшини: Чет. Мих. Чукур, чет. Микола Яценко 
(з Полтавщини), хор. Микола Гончаренко (з Київщини), хор. Евген 
Курилюк (брат сот. Ярослава) і підхорунжі Микола Бонковський, Яр. 
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Гошоватюк і Роман Кулик. Командантом І-шої чети був підхор. Дми
тро Оленюк, а другої підхор. Нестор Тотоєскул. Книговодство вів 

підхор. Мих. Васильчук. 

Командантом 2-ої батерії (зі Золочева) був пор. Іван Балешта, 
а потім пор. Виханьський. Першим старшиною в цій батерії був його 

брат хор. Виханський. 

Командантом 3-ої батерії (зі .станиславова) був пор. Адам Вайда
кевич, а коли він при кінці березня І 9І 9. р. попав в польський полон, 

команду цієї батерії обняв чет. Михайло Волошин, а першим старши
ною був добрий гарматчик хор. Филищук. 

Командантом 4-ої батерії (зі Золочева) був пор. Богдан Грабо
венський. Першим старшинсю був поганий артилерист, мабудь румун 

з походження, чет. Костриж. Під селом Рекшином, недалеко Бережан, 

він угік до поляків. 

Командантом 5-ої батерії (дві гірські, 7 цм. канони, з Коломиї) 

був сот. Теодор Поліха, а потім пор. Брик. Першим старшиною був 

чет. Мик. Яценко і підхор. Мельничук. 

Командантом 6-ої батерії (зі Станиславова) був сот. Іван Балтро, 
відважний та хоробрий старшина, бувший москвофіль, якого дня 

30-го квітня І920. року, в с~лі Кошляки, недалеко Козятина, зарубала 

большевицька кіннота. Першим старшиною був чет. Мих. Елиїв. 

В складі полку перебу~али якийсь час, під час облоги Львова, 
дві самостійні батерії корпусу С.С., одна під командою сот. Бутрима 

(дво-гарматна, 6 дюймова), а друга під командою сот. Евгена Білин
ського, тяжка, далекострільна, І І-ти лінійна. Ця його батерія, з по

чатком березня І9І9. р" спричинила вибух амуніції на головнім заліз
ничім двірці у Львові. Цей вибух амуніції (600 тисяч піхотного стрі
лива і 15 тисяч артилерійського) викликав був страшенну паніку між 
польським військом у ЛьвоFі. 

Полк займав позиції на боєвих відтинках 2-ої Коломийської бри
rади, зн. на південь від Львов:~ . .Ватерії стояли в Зубрі, Сокільниках і 

в Сихові. Міномети полку займали добрі оборонні позиції у цеголь

нях у Пасіках міських, а їх ~огнем кермував або сам командант полку, 

сот. Яр. Воєвідка, або сот. Яр. Курилюк. 
В часі першого відвороту, в другій половині травня І9І9. р. полк 

криє відворот власної піхоти і доходить аж за Чортків до села Заліся. 

Часто .батерії відходили з поля ~бою кілька годин по відході піхоти. 

В часі чортківської офензиви полк бере дуже живу участь у всіх опе
раціях І-шої бриrади. Перша батерія під командою сот. Яр. Курилюка 
із З-тим куренем сот. Чич1<евича продирається на зади ворога та 

скорим походом через Білу Чортківську-Могильницю-Романівку пере
риває полякам злуку між Rучачем і Тернополем. Тяжкі бої мала ця 

батерія під Хмелівкою, Старою і Новою Брикулею і Дараховом. 

По злуці з полком і заняттю .Купчинець-Денисова та по зламанню 
ворожого опору в районі Ходачкова великого, полк з куренями 
І-ої бриrади знову продирається на зади ворога в районі Бережан і по 

завзятім та кривавім бою за цнинтар в селі Гиновичах розбиває пря
мим вогнем полк варшавських студентів, потім доходить з боями аж 
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до Перемишлян. Через брак амуніції по.лк разом з бриrадою УСС по
чинає свій дру;гий відворот і дня 17-го .липня 1919. р. переходить 

річку Збруч в районі За.ліся . 

По переході Збруча, в чвсі побідної офензиви об'єднаних ук

раїнських армій на Киї~:!, по.лк разом з бриrадою УСС за.лишився в 

Кам'янці як запас армії. Дня 17-го серпня кинено бриrаду УСС на 
праве крило Дієвої Армії, де в районі Христинівки Уманя по.лк 

зводив тяжкі бої з першу з бо.льшевиками а пізніше з денікінцями, 

головно бі.ля Ладижина над Бугом. 

Перша батерія в команд.і сот. Яр. Кури.люка, яка за.лишилася бу.ла 

в Кам'янці як охорона Диктатора Петрушевича, пережила дуже тяжкі 

хвилини як свідок розвалу української в.лади УНР. Дня 16-го . .листо
пада 1919. р. (по виїзді Диктаrора за границю) ці.ла галицька залога 

Кам'янця, враз з 1-шою батерією, виступи.ла в похід в сторону Бару, 
щоб з.лучитися зі своїми частинами. Ця з.лука І-шої батерії зі своїм 

гарматним полком наступи.ла в се.лі Бі.линківцях бі.ля Жмеринки. 

Примусова злука з боJ1ьшевиками застає по.лк в селі Попелюхи 
бі.ля залізничої станції Рибниця. Командант полку от. Яр. Воєвідка за

п.лянував перебитися зі своїм полком до Дієвої Армії, до З-ої Заліз
ної дивізії полк. Удовиченка, який в тім часі стояв в районі Моги

лева над Дністром. Ко.'!и цей п.лян не увінчався успіхом, відобрано 

йому (в часі реорганізації УГА) командування полком. Всі батерії 
полку злучено в один тяжкий гарматний дивізіон і його командантом 

назначено сот. Юліяна Шепаровича. Всіх старшин і гармашів без 
приділу відослано під щюводом сот. Яр . .Кури.люка, до Збірної Стани
ці в Києві. Команданта 1-го гарматного полку, отамана Ярос.лава Воє

відку постиг.ла несподівна смерть від ку.лі червоного комісаря Табу
кашві.лі дня 30-го березня 1920-,го року в містечку Піщанка бі.ля 

Рибниці. 

Сот. Іван Балтро Отаман Ярослав Воєвідка 
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Степан Мацькевич, 

сотник УГА. 
2-ГИИ ГАРМАТНИИ ПОЛК. 

Зав'язком 2-го гарматного полку була станиславівська батерія, 

зложена з 4 польових австрійських 10 цм. ·гавбиць. Ця батерія ви
їхала 5-го грудня 1918. р. на фронт під командою поручника Степана 
Мацькевича, зголосилася 7-ro грудня в команді групи "Схід" в Куро
вичах і займили позиції в селі Чижки. Заступником команданта ба

терії був чет. Юліян Ціховський. 

Дня 25-го ·грудня батеоія переїхала на південий фронт до села 

Давидова, а 3годом до Солонки і Сокільник. Тут відбила і криваво 

зломила з блискучим успіхом ворожий наступ дня 13-го січня 
на село Сокільники, де ворог поніс великі втрати. За цю побіду ко

мандант батерії пор. Ст. Мацькевич, розпорядком Д.С.В.С., зістав під
вищений до ступня сотника. 

Зтодом прибуває до Со•<ільник ще дві батерії, одна під командою 
пор. Тригука, а друга т. зв. ю1зятинська, якої командантом був пор. 
Власенко. Цю батерію вислав був гетьман Павло Скоропадський на 

підмогу УГА під Львів. Проти гетьманське повстання застало батеріЮ 

в Проскурові, але батерія г.се ж таки прибула під Львів, де обслугу 
замінено галицькими гармашами, а старшини залишилися ті самі. В 
цей спосіб зорганізовано арrиJ1ерійську групу "Сокільники". Ця група 

належала до групи "Старе Село", з якої при кінці січня 1919. р. 
створено 2-гу Коломийську брпrаду під командою от. Франца Тінкля. 

Дня 10-го травня ця ·гарматна група, на приказ Начальної Команди 

УГА, відходить зі Сокільню~ до містечка Роздолу (на захід від Ходо

рова) і тут остає як резерва армії. Тут прибула ще одна батерія під 
командою пор. Канюка і з цпх 4 батерій створено 2-ий ·гарматний 
полк. його склад був таки.й: 1-ша батерія, зложена з 4 польових 
·гармат, була під командою пор. Канюка, а його заступником був чет. 

Семака. 2-га батерія, під командою пор. Юліяна Ціховського носила 
назву "Станиславська'', бо вона вийшла на фронт зі Станиславова і 

вся її обслУ'га походила з того повіту. 3-тою батерією командував 
пор. Тригук, а йому допомагали його два рідні брати, які були одно
річними підстаршинами 4-'і'а батерія була під командою пор. Вла
сенка, а його заступниками були пор. .Сокірський і пор. Яковенко, 

оба з Уманя. 

Полковим обозом командував хор. Денис Ковальський, а полко
вим лікарем був (за Збручем) д-р Мартинець, син державного секре

таря здоров'я. 
Дня 16-го травня полк виїхав з Роздолу до Стрия і зістав приді

лений до ІІІ-го корпусу. На припоручення ген. rембачева полк мав 

виїхати до містечка Миколаєва над Дністром, але він був вже за
нятий ворогом. З велюсим трудом, відбиваючись від ворога і збуду
вавши провізоричний міст на річці Стрий, полк добився з боєм 
до Журавна, де злучився із 2-гою Коломийською бриrадою, і від того 
часу стає її складовою частинІJю. Тут під Журавном звів полк важ-
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кий бій з див1з1єю .ген. ·Галлєра, якій завдав великі втрати. По тім 
бою, разом з куренями 2-гоі ·Коломийської бригади, полк робить від
ворот через Войнилів, Бучаtr, Язловець, аж до містечка Товсте: Звід
сіІJІь дня 7-го червня 1919. р. бере участь у здобутті Ягольниці. Це 
здобуття було дуже важливим етапом у розгортанні славної чортків

ської офензиви, в якій артилерія У.ГА відограла вирішальну ролю. 
В першій стадії тієї офензиЕи 2-гий гарматний полк тісно кооперував 

в баєвих акціях із 7-мим гарматним полком 7-мої Львівської бригади. 

Про цю блискучу побіду УГА під Чортковом ось що пише Ми
кола Герцунь, поляк, у сво'іх споминах п. з.: "Ракети над фронтом": 
8-го червня 1919. р. Український наступ почався о годині З-тій попо

лудні. Спосіб його пер~ведення був чистою насмішкою і глумом із 
нашого безсилля. На переді тягнулася ріденька розстрільна кінних ар

тилерійських розвідчиків, за нею їхали також в розстрільній гармати 

(около 8 батерій), а за ними, звільна, без поспіху, йшла піхота в 
маршових колонах. Неприя-гель відігнав гармати і з віддалі яких 2 і 
пів кілометра почав засипа:и наші позиції зливою гранат, переважно 

мінових, підсуваючись чим раз близче під наші окопи. Кожний наш 

стріл, чи серія скорострілу стягала на наших сміл~>чаків град смертель
них стрілів. Що хвилини відходив ранений, падав труп, мовкли ско

ростріли, розбиті вдачними стрілами або позбавлені обслуги. Наша 

артилерія мовчала, заховуючи малу скількість стрілень на критичну 

хвилину. Телефонічні лінії зірвані, зрештою і так зайві, бо ми не 

мали вже ко.го взивати на поміч. Усе було в лінії, бо і мене стягнули з 

запасних частин і всадили па праве крило. Коли побачив неприятель 

надходячу підмогу, отворич такий живий запоровий вогонь, що на 

хвилину закрив дорогу муром диму, вогню та заліза. Ледви одинцем 

і то з великими ·втратами, вда.юся мені дійти до окопів, властиво до 

пекла. Лінія прикрита була великою, важкою, олов'яно-сірою ·градо

вою хмарою. Під нею розігравалися сцени, що їх пером важко пере

дати. Стогони ранених, зо1іки вмираючих, захриплий голос команд, 

хропіт крісів, верески "гурf)а", кликання за амуніцією, мішалися з 
детонаціями вибухаючих гранат, гаптуючих на чорній занавісі газу 

і диму золоті кільця вогню. У перших п'яти хвилинах я втратив оба 
мої скоростріли і їхню обслугу. В якийсь час потім відходжу і я 

почастований відламками Гранати. Коли Б. побачив мене в плащі з 
крови і болота, заломив руІ{И. "Що там? Партія програна" ... 

По чортківськім проломі побідний шлях 2-го полку стелиться 
через такі місцевости: Полівці, Трибухівці, Бучач, Монастирська, Дри

щів, Медуха, Старі Скоморохи, Бурштин і Конюшки. Ці останні дві 

місцевости положені вже на лінії річки Гнилої Липи. За Бурштином 

під Чагровом полк здобуває ворожу батерію, якою з місця обстрілює 

частини утікаючого ворога. Остання місцевість, висунена на захід, яку 

здобув був полк в бравурнім наступі це село Чернів при залізничім 

шляху Букачівці-Ходорів за річкою Свірж. З цієї лін~ї, на приказ На

чальної .команди УГА, починається другий відворот аж до Збруча. 

185 



Дня 17-го .липня 1919. р. під се.лом Нівра перехо.дить з бо.лем 
серця по.лк річку Збруч, щоб на широких степах Бе.ликої Украіни про
довжувати бої за Во.лю, цим разом з червоним московським на
ізнико.м. 

В часі побідної офензиои на .Киів, разом з куренями 2-ої Ко.ло
мийської бриrади, в ск.ладі ІІІ-го корпусу, по.лк з початку творить ре

зерву об'єднаних украінськпх армій. По. заняттю Вінниці по.лк вк.лю

чається в боєву акцію і дня 17-го серпня здобуває Ка.липівку, 18-['О 

Го.лендри, 19-го Козятин, 21-го Жидівці, 23-.ro Романівку, 24-'ГО Хва· 
стів, 28-го Васи.льків, 29-го Крушинку і 31-го входить до сто.лиці 
Украіни. 

По відступі з Києва полк брав участь у частинних завзятих боях 

з денікінцями на .лінії Козя·rин-Погребище-Монастирище. 
В чотирикутнику смерти, в часі захворіння команданта по.лку сот. 

Ст. Мацькевича на тиф, команду по.лку, здесяткованого жах.ливим ти
фом, обняв пор. Тригук. 

Степан Мацькевич, 

сотник УГА. 

3-ТИИ ГАРМАТНИJїІ ПОЛК. 

Зав'язком 3-го гарматного по.лку бу.ла група арти.лерії "Басівка", 
що в си.лі двох батерій належа.ла до боєвоі групи "Наварія". Ці ба
теріі стоя.ли на відтинку фµонту Сиrнівка-Г.линна Наварія. На цьому 

фронті в першій половині січня 1919. р. стоїть перша станис.лавівська 
батерія під командою пор. Тимотея Мацькова. В ск.лад цієї батеріі вхо

дили такі старшини: Ст. Сапрун, Ст. Венгринович, Во.л. КУ'бійович, д-р 
Штойко і Ортинський. 

В другій половині t·ічня 1919. р. на цей відтинок приїздить знову 
станиславівська батерія під командою по.р. Юліяна Шепаровича. Зго

дом Окружні Команди в Станиславові і в Стрию прислали ще дві 

батеріі польових ,гармат і в той спосіб постала артилерійська ,група 
"Басівка". Одна батерія стоїть на терені фільварку в Басівці і звід
сіль часто обстрілює залізничий шлях Львів-Перемишль. Значніших 
боїв ця ~група не мала крім тяжких боїв у Великодну (.латинську) су· 

·боту 1919" а опісля на наш Великдень. 
В часі першого відвороту створився 3-ий гарматний полк, який 

входив в ск.лад 3-ої Бережанської бриrади. Цей полк складався з 4 
батерій польових гармат. Кожна ·батерія мала 4 канони. 

Командантом 3-го гарматного полку був сотник а потім отаман 
Юліян Шепаро.вич, а адьютантом полку з початку був пор. Т. Маць

ків, а потім пор. Роман Сорокевич, а вкінці чет. Ярослав Гузар. 
Полковим .лікарем був д-р Злепко, ветеринарним лікарем чет. Ганке

вич. Інтендантуру вів сот. О. Білинський, а харчовим старшиною був 

чет. Вол. Електоро.вич. 

Командантом 1-ої батеріі був пор. Попович, 2-оі сот. Матешіч, 
3-ої сот. Вол. Зубрицький, а 4-ої со.т. Ска-цель. При цих батеріях с.лу
жили такі старшини: Пор. Ільницький, пор. Сорохан, чет. Яцкевич, 
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чет. Костик, чет. Петрачек, чет. Ящун, чет. Утриско, хор. Слюсарчук 
і хор. Гижий. Визначнішими підстаршинами були булавний Бойчук і 
ст. десятник Дітріх. 

Разом з куренями 3-ої брю·ади полк здобуває блискучу по.біду над 
поляками під Чортковом, а дальше під Джурином, а по здобуттю Бе

режан доходить через Нараїв аж до Янчина. В часі другого відво
роту переходить 17-го липня річку Збруч ·біля Скали. 

На Великій Україні по здобуттю Проскурова бере вирішальну 
участь в боях з большевиками за Староконстантинів, Любар, Троянів 

і Житомир. Під Ушомиром звів полк важкий та кривавий побідний 
бій з большевиками, а на протиденікінськім фронті полк відбув тяжкі 
бої з частинами Добрармії в районі Гайсина під Мельниківцями. 

В часі примусової злуки з 1большевиками, батерії цього полку 

ввійшли в склад тяжкого гарматного дивізіону, яким командував сот. 

Юліян Шепарович. Цей новозформований на взір большевицький полк 
відійшов з початком квітня 1920. р. на протипольський фронт і в 
складі 1-ої бриrади ЧУГ А провадив під Чудновом криваві бої з 

польською 6-ою армією, яка в тім часі започаткувала свою офензиву 

на Київ. 

Дальша доля полку подібна до долі І-шої бриrади ЧУГ А. 

Ст. Мацькевич, 

сотник УГА. 
4-ТИИ ГАРМАТНИИ ПОЛК. 

Після відвороту українських військ зі Львова в ночі з 21-го на 
22-го листопада 1918. р. за ініціятивою полку УСС скоро постав на 

сході довкола Львова боєвий відтинок, який тягнувся півколом від 

Винник аж по Брюховичі. На тому відтинкові стояв 4-тий гарматний 
полк, якого зав'язком була батерія польових гармат пор. Юрка По.

лянського, яка стояла в перших днях листопада на Високім замку 

у Львові. Цей полк з почат.:у мав лише 4 батерії. Командантом полку 
став сот. Лясковський (наддніпрянець) а йо·го адьютантом був пор. 

Володимир rалан. Полк входив в склад 4-тої Золочівської бриrади. 

Командантом 1-ої батерії оув пор. Юрко Полянський (постій ба

терії у Винниках), 2-ої сот. Сорокевич (постій теж у Винниках), З-та 
стояла в Чижках (зреорганізоn:ша батерія С.С.), а 4-та під ко.мандою 

пор. Бучака стояла в Дулібах. 

Згодом прибуло до Винник більше гармат з артилершського 

коша в Золочеві і з них творилися нові батерії як 5-та, 6-та, 7-ма і 8-ма 
і які були розміщені в Прус::~х, Ляшках мурованих і Дублянах. 

З початком березня 1919. р. командант полку сот. Лясковський 

призначив пор. Вол. rалана командантом 5-ої батерії, а адьютантом 
став чет. Ткачук. Пор. Bo.JJ. rалан своєю працею і організаційним 
хистом зробив з цієї батерїі найкращу боєву одиницю в цілім полку. 

Тут першим старшиною був Е. Герман, розвідчою четою (зі скоро
стрілом) командував дес. М. Скалецький, керуючим вогнем в боєвій 

лінії був булавний П. Будзан, вістун М. Поляк був командантом муні-
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ційної валки, вістун М. Пількевич командантом кінної розвідки, а ві
стун Ів. Яворський був командантом телефонічної чети зв'язку. Справ
ником батерії був ст. десятниІ\ йос. Колибаба, а рахунковим дес. Ів. 
Рогатинський. 

З початком березня 1919. р. 4-ий полк поділено на три групи, а 
саме: "Північ", "Схід" і "Південь". 'Командантом групи "Північ" був 
сот. Аптер, а її батерії стоя.JІи в Дублянах і Брюховичах. Група "Схід" 
підлягала прямо командантов1 полку, а її батерії стояли в Ляшках 

мурованих і Сороках. Командантом групи "Південь" був пор. Вол. 
rалан. В склад цієї групи зходили 1-ша, 2-га, З-тя і 5-та батерії, які 
стояли в Підбірцях, Винниках і Чижках. 

Від 'Грудня 1918. р. до 15-го квітня 1919. р. полк не мав поваж
ніших боїв. Щойно 15-,го квітни поляки повели сильний наступ і за
няли Лисиничі і Чорт1сівську Скалу, але протинаступ куренів 4-оі 
бриrади відбив втрачені ппзиції. В цім кривавім бою (полк мав 2 
гармашів убитими а 12 ранених) найбільше відзначалися 5-та бате
рія, яка від того часу дістада назву "батерія смерти" і отримала ок
реме признання від команди бриrади (наказ ч. 344 з дня 17 ·го квіт
ня 1919. р.). 

Дня 20 ... го квітня поляки зробили сильний напад на село Чижки, 
але випробований 9-ий курінь під командою пор. Петра rаздайки і 
батерії 4-го гарматного полку відбили криваво цей наступ з великими 
втратами для ворога. 

В місяці травні відбулися :~авзяті бої за Чижки і Підбірці, Мик

лашів, Пруси та Сороки. в яких 4-ий полк покрив себе великою сла
вою і з цього приводу знову отримав полк окрему подяку і при

знання від команданта 4-ої бриrади полк. Ст. Чмелика. 
В часі першого. відвороту полк криє тили бриrади під 'Глинянами, 

Дунаєвом, Бережанами, Підгайцями, а дня 3-го червня батерії зупи

няються в :Залісю, Давидківцях і Лосячи. Звідсіль 5-та батерія під 
командою пор. Вол. rалана, згідно з наказом Начальної Команди від

ходять до 10-го гарматного полку 10-ої Янівської бриrади і там стає 

його другою батерією. 

Під час чортківської офензиви полк разом з куренями своєї бри
rади взяв участь в блискучім прориві польського фронту під Чорт

ковом і покрився знову заслуженою славою, головно за побідні бої 
під Бережанами. 

На Наддніпрянщині полк в складі 11-,го корпусу брав участь в боях 

проти большевиків за Ярмолинці, Проскурів, Староконстантинів, Ше
петівку, Полонне та дня 22-го серпня здобуває Житомир. 

В страшнім "чотирикутнику смерти" вмирає в Бершаді від жах

ливого тифу командант батерії пор. Бучак. 
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рік 1934. 



Осип Мельннковнч, 

четар УГА. 

~тии ГАРМАТНИИ полк 

В половині грудня 1918. р. з до

ручення Начальної Команди УГА при
було до групи "Північ" дві батерії, які 

стали зав'язком 5-го гарматного пол
ку, 5-тої Сокальської бриrади. Одна 
батерія польових 8 цм гармат була під 
командою д-ра пор. Гриця Давида, а 

друга батерія під командою хор. Оси

па Мельниковича. Обі батерії мали 

свій осідок в селі Поториця. 

При кінці грудня 1918. р. ко

манда групи перепровадила наступ 

на село Долгобичів і в цім успішнім 

бою дуже активну участь взяли обі 
згадані батерії. По закінченню цьої 

боєвої акції обі батерії повернули на 
попередне місце свого постою. В ІЦім 

часі прислала Окружна Команда 
Чортків ще одну батерію тяж;<их гавбиць під командою пор. Воло
димира Клодницького. 

Дня 1-го січня 1919. р. хор. Ос. Мельникович відїхав зі євоєю ба
терією до ·групи от. Клея, який оперував в тім часі в районі Люба
чева. Батерія прибула 5-го січня до Немирова і взяла участь в завзя
тім бою за мkтечко Любачів. 

По повороті назад до сво'3Ї групи "Північ", яка в тім часі пере
формувалася в 5-ту Со1сальську бриrаду, хор. Ос. Мельникович, тепер 

піднесений до ступня четаря за успішний бій при здобутті Добрусина, 

обняв команду батерії пор. Вол. Клодницького, який тоді був на 

довшій відпустці. Ця батерія мала свій постій в селі Лубів біля 
Ва ряжа. 

В тім часі команду 5-ro гарматного полку обняв сот. Августин 
Циганик, а адьютантом був хор. Петришин. .Командантами батерій 
були: Пор. Гр. Давид, пор. Вол. Клодницький а по.тім чет. Голик 
і чет. Ос. Мельникович. За Збручем командантом одної батерії був 
сот. Цапяк. 

В часі польської офензиви (в травні 1919. р.) полк подався за 

річку Буг і підчас відвороту 5-1 ої бриrади крив її відворот до Копи
чинець коло Золочева і Зборова, а в часі чортківської офензиви брав 

дуже діяльну участь в важких та кривавих боях за село Мшанець і 

Іванівку біля Теребовлі, а потім під Тернополем, Зборовом і Золоче
вом. Річку Збруч полк пере1u1шов в Гусятині. 

В часі блискучої офензнви на Київ в серпні 1919. р. 5-тий гармат
ний полк помагає своїм піхотним куренням здобути 7-го серпня Жме

ринку, 16-ro Хмельник, 18-го Рай·городок, 19-'Го Бердичів, 28-то Ко-
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жухівку, 29-го Загіря, а 30-ro серпня Святошин. При здобуттю ·Києва 
чет. Ос. Мельникович наглим нападом на касарні Кадетського корпусу 
здобув тяжку, разом з обс.11угою, 48-лінійну батерію з двох гармат. 
Гармати були нові, ще неужиті і тому її включено. негайно в боєву 
акцію. 

На протиденікінськім фронті полк браR участь в важких боях в 
районі Оратова. В часі реорганізації УГА весною 1920-го року батерії 
5-го гарматного полку прицілено до тяжкого ~гарматного дивізіону, а 
з ·батерії сот. Цяпака створено одну, легку (кінну) батерію з двох 
гармат і під командою чет. Ос. Мельниковича приділено до 2-го кін
ного полку (бувша 5-та Сокальська бриrада) та вислано на проти
польський фронт в околицю Баrриновець коло Літина. 

Роман Фріш, 

сотник УГА. 

6-ТИИ ГАРМАТНИЙ ПОЛК. 

Зав'язком 6-го гарматного полку 

була батерія (зложена із 6 .гармат), 
яка була приділена до боєвої групи 

"У'Гнів". Ця батерія мала свій осідок 

в селі Корні біля містечка Угнів, по

віт Рава Руська. Командантом цієї 

батерії був пор. Іван Околот. Він мав 

до помочі чет. Івана Яросевича і хор. 

Мельничука. Згодом прийшло ще три 

батерії, з яких постав 6-ий гарматний 

полк. 

Цей полк, як і ще другі полки, 

зформовано щойно під час першого 

відвороту УГА. Ко мандантом полку 

був призначений сотник Роман Фріш, 

австрійський німець, великий при

хильник української визвольної бо

ротьби. Був він боєвий та досвідче

ний в боях старшина із солідним артилерійським вишколом, що його 

здобув на російськім, македенськім та італійськім фронтах. 

Адьютантом полку був чет. Микола Слюзар, а командантом бу

лавної сотні чет. Кіблєр, а по.lКовим лікарем був сотник д-р rлязер. 

Полк належав до 6-ої Равської бриrади. 

Командантом 1-шої батерії був пор. Ванчура, а його першим стар

шиною хор. Копистянський. Командантом :2-.гої кінної батерії був з 

початку чет. Олександер Винничук (з Буковини) а потім чет. Іван 

Ярошевич. Командантом 3-оі. батерії був пор. Проців, а його першим 

190 



старшиною чет .. Кобилянський. Командантом 4-оі батеріі був пор. д-р 
Кирило Годованець, а першим старшиною хор. Хмара. 

Команданти батерій були досконалими мистцями (віртуозами) в 
стрілянні, а піхотні курені бриrади мали фанатичне довір'я до своіх 

побратимів-гармашів і це скріплювало її морально під ·час боїв. йдучи 
на зустріч тодішнім тактичним вимогам, командант полку дбав про 

тісну співпрацю піхоти і артилерії, приділюючи в часі боїв кожному 
куреневі по одній батерії, а батерію гавбиць держав як готову до 

бою резерву. Ця тактика виявилася дуже успішною пізніше під час 
другої світової війни. Така тактика підвищувала боєздатність піхотних 
частин. 

Озброєння батерій було таке: 1-ша батерія мала дві 10 цм. гав
биці "Скода", усі інші батерії мали по 4, цм., польові гармати. Другу 
батерію перемінено в літі. ще перед чортківською офензивою в 
кінну батерію. По переході Збруча всі батерії одержали російські, З 
дюймові (7 і пів цм.) польові гармати і російський телефонічний 
ви ряд. 

Кожна батерія мала по два скоростріли для боротьби зблизька. 
Це засвоїли собі опісля і всі інші гарматні полки У·Г А. 

Перед першим відворотом штаб полку стояв в Крехові. Під час 
відвороту батерії полку крили дуже успішно своїм цільним вогнем 

відворот піхоти і часто рят_vвали її в критичній ситуації, як це мало 
місце в околиці Камінки Струмиловоі. Тоді батеріі полку, як задня 
сторожа І-го корпусу, своїм смертоносним вогнем більше як 6 ·годин 
здержували ворога, а потім шд Зборовом 6-ий гарматний полк роз

бив кілька нічних наступів поляків. 
Під час чортківської офепзиви 6-ий гарматний полк знову звів 

під тим самим 1Зборовом n дні 14 ... го червня 1919. р. завзятий бій, 

але тим разом успішний, бо гнав тоді розбитого ворога аж поза 

Золочів. Цей полк мав ту честь, що в часі тієї офензиви дійшов 
найдальше на захід, бо аж під містечко Буськ, зн. був тоді найблизче 

Львова. 
Другий відворот пол~с робить через Озірну, Тернопіль і в Гу

сятині, дня 17-го липня 1919. р. переходить річку Збруч. Тут рятує 

б поїздів з цінним воєнним матеріялом, перевозячи ці поїзди при 

власній обслузі поза Збруч. 

В побідній офензиві на Київ полк здобуває 8-го серпня Браілів і 
Вінницю, 16-го Янів, 19-то Бердичів, 28-го Ясно1городку, 29--го 

Ігнатівку. Після здобуття Святошина дня ЗО~го серпня полк станув під 
Києвом, але З-тижневі, безперсривні бої зробили гармати нездібними 

до стрілання. Командант полку, отримавши наказ обстріляти головний 
залізничий двірець, міг ужити до того лише дві гірські ~гармати, які 

полк здобув під Вінницею і які творили тепер його резерву. 

По відвороті з Києва полк був відісланий на відпочинок до 
Бердичева, де направив всі свої гармати в місцевих артилерійських 

варстатах. 

Дня 17-го вересня 1919. р. несподівано і нагло виїхав полк під 
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Житомир (станція Піскп) де витворилася була дуже грізна ситуація 
для 11-го корпусу, бо большевицька 46-та дивізія, продираючися з 
околиці Одеси на північ, зздумала перебитися із району Сквири че
рез Житомир і злучитися з частинами ХІІ-ої Червоної Армії в 
Коростені. 

Під містечком Ліщином відбувся дня 19-го вересня героїчний 
бій 6-го гарматного полку з большевиками. Наша піхота, під сильним 
скорострільним і гарматним вогнем переважаючих ворожих сил, 

подалася взад. Ситуація булз. дуже грізна . Положення рятує 6-ий 
гарматний полк під особистоК' командою сот. Фріша. Він приказує 
гавбічній батерії пор. Ванчура станути таки при дорозі в боєву по
зицію серед отвертого поля і барабанним вогнем стримувати ворожі 
наступи. Іде завзятий двобій артилерії. Ворожа артилерія сильно. об

стрілювала батерію пор. Ванчура, яка цілком спокійно, виконувала 

накази хор. Копистянського. В:Jрог, підтягнувши великі підкріплення, 
готувався до вирішального наступу на нашу уступаючу піхоту, і 
напевно був би проломав наші позиції, як би не допомога батеріА 
6-го полку. В тій дуже ~грізній хвилі надїхала нагло кінна батерія пор. 

Яросевича, заїхала в С!<аженіr.r. розгоні перед уступаючою піхотою, 

створила живий мур між нашою піхотою а большевиками і з чор

тівською відвагою отворила страшний барабанний вогонь. Нечайна 
поява нашої кінної батерії, її брз.вурний наступ, закритий непроглядною 
курявою, заскочив так ненадійно большевиків, що вони попали в 

страшенну паніку і в дикій безтямі втікли взад, переслідувані нашою 

піхотою і вогнем наших б~терій. Бій закінчився нашою повною та 

блискучою побідою та здобут•ям великої добичі. 
Хоробрий командант кінної батерії 6-го гарматнО·ГО полку, Іван 

Яросевич, згинув дня 10-го червня 1920. р. в часі своєї утечі з табору 

полонених в Тухолі на Поморю. Застрілив його за дротами пщкуп

лений вояк з таборової сторожі. 

Чет. УГА Олександер Вельничук 
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Роман Олексій, 

поручник УГА. 

7-МИИ ГАРМАТНИИ ПОЛК 

На фронті боєвої групи "Пів

день 11", якої лінія тягнулася на 25 
км від села Оброшина (на заході) до 

Полянки (на сході) вже при кінці ли
стопада 1918. р. стояли на цім від

тинку дві батерії. Одна під командою 

пор. Івана Михайлова у Лісневичах і 

батерія пор. Маріяна Кречківського у 

Містках. Були ще кілька гарматних 

чет (по дві гармати), якими команду

вали підстаршини, але вони не були 

між собою получені. З початком ,гру

дня прибула зі Стрия нова батерія, 

яка складалася з 4 польових, 10 цм. 
гавбиць. Ця батерія, під командою 

пор. Романа Олексія, зайняла відти

нок в підгрупі "Оброшин", а боєві її 

позиції були в селі Оброшин на роз

доріжжі залізничих шляхів Львів-Стрий і Львів-Самбір. В половині 
грудня прибула зі Стрия нова батерія, а команду над нею обняв чет. 
Степан .Когут. Згодом прислав гарматний кіш у Станиславові добре 
випосажену нову батерію під командою пор. Івана Медведя, ·яка скла

далася з 4 польових гавбиць (10 цм). В тім часі ці всі батерії не мали 
ще своїх порядкових чисель, а звано їх іменами командантів. Таким 
чином група "Південь 11" мала 5 добре випосажених батерій, зн. 3 
6атерії польових гармат (8 цм) і 2 батерії польових гавбиць (10 цм). 

Старшинський склад при цих батеріях був такий: В батерії пор. 

Михайлова був чет. Мих. Величко, в батерії пор. Кречківського були 
пор. Єrер і чет. Чопик, в батерії пор. Олексія були чет. Ярослав Олек

сій та підхор. Ол. Білецький, в батерії чет. Когута були чет. Андрій 

Marac та хор. Василь Бойдуник, а в батерії пор. Медведя пор. Осип 
Сорохан, чет. Зіr:фрид Адлєр (німець з Відня) і хор. Мих. Мачуrа. 
При кінці грудня 1918. р. прибуло з Відня доповнення старшин. Між 

тими старшинами був чет. Іван Роттніrr, незвичайно здібний артиле

рист, абсольвент артилерійської Академії. Він був приділений до ба

терії пор. Олексія, а вище згаданий чет. Адлєр був призначений до 
батерії пор. Медведя. Крім цих двох старшин-німців прибув тоді та

кож сотник Ернест Кнейфель, якого назначено командантом арти

лерійської групи "Південь 11". Був це надзвичайно здібний та енер
rійний артилерист та знаменитий організатор. 

При реорганізації УГА в січні 1919. р. групу "Південь 11" перефор
мовано в 7-му Львівську бриrаду а артилерійську :групу в 7-мий гар
матний полк, під командою сот. Кнейфеля. Завдяки невсипущій праці 

та організаційному хистові сот. Кнейфеля 7-ий 'Гарматний полк скоро 
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став одним з кращих ·гарматних полків УГА. В тім часі батерії 
одержали такі свої постійні порядкові числа: Батерія пор. Михайлова 

ч. 1, батерія пор. Олексія ч. 2, батерія чет. Когута ч. 3, батерія пор. 
Медведя ч. 4, а батерія пор. Кречківського ч. б. 

Сьогодні, по 40 роках тяжко пригадати собі і опи<:ати всі ге

роїчні бої, які звів 7-ий гарматний полк в обороні рідної Землі за 

Бартатів, Городок, Любінь Великий, Дубову Долину, Фільварок, Ду

банівське, Березину біля Скнилова, але твердо треба підчеркнути, 

що артилерія УГА не була 3-6 кілометрів поза стрілецькими окопами, 
але наші батерії вїзджали прямо у піхотні лінії, а·бо мали свої боеві 

позиції біля скорострільних курінних гнізд. Часто були випадки, що 

обслуга батерій, хоробрі гармаші кидалися у рукопашний бій з во
рогом. Очайдушний командант З-ої батерії, четар Степан .Когут, з 
крісом у руках пішов у наступ на Бартатів, здобув ворожий скоро
стріл, при чому був тяжко ранений. 

Одною з визначніших боєвих акцій 7-го гарматного полку був 
важкий бій за фільварок "Дубанівське". В часі т. зв. березневої офен
зиви УГА під Вовчухами полк ·брав участь в кривавих боях в районі 
Каменобрід-Городок. 

В часі першого відвороту УГА полк крив відворот власних піхот
них куренів. Крок за кроком, у безмірно ·героїчних, часто у рукопаш
них боях, батерії 7-го полку боронять дійсно кожної пяді рідної Зем
лі. Командант бриrади сот. Бізанц, разом з командантом гарматного 
полку сот. Кнейфелем, часто і особисто були на передніх боєвих ста
новищах. Цього явища, щоб командант бриrади і командант гармат

ного полку командували своїми частинами у передових лініях, в часі 
І-шої світової війни, не часто можна було бачити. 

По короткім бою під Миколаєвом над Дністром полк відступив 

через Вибранівку, Рогатин, Бережани аж поза Чортків. В історії сві
тових війн не було випадків, щоб відворот якоїсь армії крили гар

матні полки, а не кіннота чи піхота. За те так було в УГА в часі її пер
шого відвороту з під Львова, а потім в часі другого відвороту за 
річку !Збруч. 

В часі славної, чортківської офензиви батерії 7-го гарматного пол
ку, своїм страшним, барабанним вогнем (несподіваним для ворога) 
відіграли в цім блискучім прориві вирішальну ролю. За цю виявлену 

боєздатність отримали піхотні курені і батерії 7-то гарматного полку 

подяку і щире признання від команданта бриrади, а Начальна Команда 

УГА, своїм наказом ч. 43, з дня 28-го червня 1919. р., за надзвичайну 
хоробрість та відвагу, піднесла команданта 1батерії, пор. Степана 

Когута до ступня сотника. 

Дальший побідний шлях 7-го гарматного полку відбувався з 

Чорткова на Бучач, Бережани аж до Дунаєва. Другий відворот від

бувся в зразковім порядку, бо ворог, навчений блискучою побідою 

УГА під Чортковом, поступав за відступаючими частинами дуже обе

режно. Річку Збруч полк перейшов в околиці містечка Гусятина. 

В часі побідної офензиви УГА на .Київ, 7-ма Львівська бриrада на-
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лежала до правої армшської .групи ген. Ф. Вольфа і тому 7-ий гар
матний полк пішов боєвим походом на Дунаївці, Деражню, Мижибіж, 

Староконстантинів, Любар, Новий Миропіль, Романів і Житомир. По 

успішнім ·бою з большевиками під містечком Трояновом (на південь 
від Житомира) полк перейшов на протиденікінський фронт, де брав 

участь в кривавих боях за місто Брацлав над Бугом. 

В часі злуки з Добрармією полк подався на південь і через містеч
ко Ободівку дійшов дня 17-го січня 1920. р. до міста Ольгополя. Тут 
полк відбув свій заслужений, двомісячний відпочинок, в часі якого 

наступила злука УГА з Червоною Армією. Під час реорганізації УГА в 

ЧУГА переформовано .батерії 7-го •гарматного полку у важкий, арти
лерійський дивізіон, якого командантом став сот. Медвідь. Цей важкий 
дивізіон складався з одної батерії б-дюймових гавбиць (командантом 
став пор. Олексій), та одної батерії далекобійних гармат (командан

том став пор. Михайлів). Політичним комісарем дивізіону призначено 

кол. четаря УСС Ю .. Кассіяна. Цей важкий дивізіон став цілком само
стійною одиницею і підлягав впрост команді артилерії 44-ої больше
вицької дивізЦ в Бердичеві. 

Добрі, в боях випробуванні гармати кол. 7-го гарматного полку 

большевики забрали собі, а на їх місце приділили старе, залізне 

"барахло". Дивізіон перейшов при кінці березня 1920. р. на проти

польський фронт під Чуднів. В часі польської офензиви (дня 25-го 

квітня 1920. р.) дивізіон, разом з частинами 1-ої бриrади ЧУГ А ро

бить відворот через Бердичів-Махнівку-Голендри на схід в сторону 
Дніпра. В сквирськім повіті, галицькі частини покидають большевиків і 

стараються при допомозі повстанців нав'язати зв'язок і злучитися з 

Дієвою Армією, яка в тім часі, під командуванням ген. Павленка, 
вертала з Зимового Походу. Коли ці заходи не увінчалися успіхом, 
послідні частини кол. П-го корпусу УГА, разом з батеріями кол. 7-rro 
гарматного полку, зложили дня 10-то травня 1920. р. біля села Нижна 
Кропивна зброю полякам. Перед тією здачею добрі гармати враз з 

вирядом віддано повстанцям, які в тім часі, в районі Гайсина, воюва
ли під командою от. Волинця з большевицьким наїзником. 

По здачі зброї, розоружені частини відійшли через Немирів до 
Вінниці, а звідсіль стрільців відіслано до табору полонених в Фридри
хівці біля Проскурова, а старшин до табору полонених в Тухолі 
на Поморю. Такий був кінець славного і хороброго 7-го гарматного 

полку 7-ої Львівської бриrади. 
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Степан JWацькевич, 

сотник УГА. 

АРТИЛЕРІИСЬКА ГРУПА "ГЛИБОКА" 

На лівому крилі фронту УГА стояла т. зв. група "Гли•бока", якою 
командував полковник Антін Кравс. Вона мала сильну артилерійську 

групу, в склад якої входили такі батерії: 1-ша батерія польових гав

биць (чотири гавбиці). Командантом батерії був пор. Іван Попель. 
Постій батерії був в селі Чижках. 2-га батерія польових канон ( 4 ка
нони). Командантом ·батерії був сот. Франц Матесіч . .Ватерія стояла в 
боєвій лінії на винтарі в Городовичах. З-тя батерія польових канон ( 4 
канони) . .Командантом батерії був пор. Іван Новосельський. Ця батерія 
стояла в •боєвій позиції в селі Посада Фельштинська. 4-та батерія 
польових канон (4 канони). Командантом батерії був пор. Степан 

Паньківський. Батерія мала свій боєвий постій в селі Тарнавка. 5-та 
батерія польових канон (2 канони). Командантом був чет. Кисіль, а 
свій постій батерія мала в дворі села Антонівки. 6-та батерія гірських 
канон (2 канони). Командантом був бунчужний Михайло Семракович. 
Боєві позиції цієї батерії були в селі Сушиці. 

Окрім цих батерій артилерійська група "Глибока" мала ще ба
терію далекобійних гармат, якої командантом був пор. Константи
нюк та ще дві інші батерії, але їх, задля браку набоїв, згодом відісла
но назад до Самбора. Командантом .гармати на провізоричнім панцер
нім поїзді був чет. Авспрінr. 

До цієї артилерійської ·групи належали ще такі старшини: Чет. 

Осип Гавке, чет. Фридрих Коне-чни, чет. Герман, хор. Вол. Кобринський, 
хор. Степан Біян і хор. Пласкач, а ветеринарним лікарем був хор. 

Іван Колодрубець. 
Ця артилерійська група мала також 4 ручні скоростріли. Харчовий 

стан групи виносив около 400 людей. 
Командантом цієї артилерійської ~групи з початку (до 1-го берез

ня 1919. р.) був сот. Гриць Сенечко, а від 1-го березня командантом 
став сот. Вільгельм Майнль. Сот. Сенечко перебрав команду 48-ліній

ної, тяжкої батерії, при якій були ще такі старшини: Чет. Альфред 
Козак, чет. Босий, чет. Чечельник і хор. Антін Янченко. 

В часі польської офензиви (15-го травня 1919. р.) ця артилерій
ська група відрізана від головних сил ІІІ-го Корпусу була змушена, 
разом з частинами 1-ої Гірської бриrади, зробити горами відворот аж 
до містечка Сколього, перейти чеську границю і в селі Нижні Верецки 

зложити зброю. 
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василь Бабій, 

сотник УГА. 

9-ТИй ГАРМАТНИЙ ПОЛК. 

носив: 16 гармат, около 300 

В районі Кристинополя стояла т. 

зв. артилерійська група сот. Біркена
ва. Командантом тієї групи був сот. 

Біркенав і звідсіль її назва. Ця група 

мала 4 батерії польових гармат, а 

кожна батерія складалася з 4 гармат. 

Під час першого відвороту УГА ця 
група відступила з боєм і крила 

відхід піхотних куренів 9-ої Белзької 
бриrади аж в район Копичинець. В 

часі чортківської офензиви з :групи 

відійшло 2 батерії до іншої ~бриrади, 
а прилучено 2 батерії з гусятинської 
групи от. Мариновича, під кмд. хор. 

Грицкевича і хор. Мартюка, з над

збручанського протибольшевицького 

фронту. Харчовий стан цієї групи ви-

гармашів і 370 коней. 

В тім часі до 9-ої Белзької бриrади, до якої належала та артиле

рійська група прибув з батерією пор. Василь Бабій і ця його батерія 
вславилася найбільше в кривавих але побідних боях під Грималовом, 

Тернополем, і, часто випереджуючи власну піхоту, гнала розбитого 

ворога аж до Олеська. В часі другого відвороту ця група криє від

ворот від Бродів до Гусятина. Річку Збруч група перейшла дня 17-го 

липня 1919. р. в Гусятині. 

На Наддніпрянщині, в районі Дунаївців, в селі Журжівці зупини

лася група на заслужений відпочинок, де стояла від 22-.го липня до 

31-;го липня. Тут зорганізовано харчову валку та ліквідатуру, допов

нено старшинський склад, а саму групу переформовано в 9-ий гар

матний полк. Після реорганізації склад полку був такий: Командантом 
полку був сот. .Біркенав, а адьютантом хор. Мартюк. Командантом 

1-ої батерії був пор. Василь Бабій, 2-ої пор. Сіві, 3-ої хор. Грицкевич, 

а 4-ої хор. Юлійчук. Муніційну валку провадив хор. Федорів, харчо
ву чет. Мих. Колодницький, ліквідатуру вів хор. Осташевський. Пол

ковим лікарем був д-р Розенберr, а ветеринарним лікарем булавний 
Чорнопиский. 

По десятидневім відпочинку вирушив полк в похід з Жужівки в 

напрямі на Бар на протибольшевицький фронт і брав участь у здо
бутті Жмеринки і Браїлова. В Браїлові 1-ша батерія пор. Василя 
Бабія і 3-тя були приділені до 5-ої Сокальської бриrади, а другі ба

терії 9-го полку брали участь в здобутті Вінниці, а дня 16-го серпня 

полк допоміг куреням здобути Калинівку. З Калинівки полк пішов 
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до Бердичева, в якому перебув цілий тиждень. По відході з Берди

чева полк відзначився під командою пор. Бабія в бою за Голендри, 

Козятин, Волинського Посту і дня 31-го серпня ввійшов до столиці 
України. 

По відвороті з Києва полк брав участь у важких боях під Сквирою 
з большевицькими частинами, які перебивалися з Одеси до Коростеня. 
Пізніше полк звів кривавий бій під містечком Трояновом (на пів
день від Житомира). 

Дня 4-го вересня 1919. р. сот. Бабій був приділений до повстан
ської групи от. Пятенка, а коли ця група перейшла Дніпро і подала-ся 
на Полтавщину, він був призначений командантом бронепоїзду "Га
личина". 

В жовтні 9-ий гарматний полк кинено на протиденікінський фронт 
і тут в районі Животів-Липовець під Скибенем-Оратовом, Романовим 
Хутором і Кантилиною полк зводив тяжкі бої з Добрармією. В часі 
злуки з денікінцями полк на власне прохання в Начальній Команді 

одержав наказ виїхати на відпочинок до села Уладівки коло Хмельни

ка. В Уладівці почав ширитися між гармашами жахливий тиф, на 
який померло 10 процент людей. Тоді захворів також і командант 

полку сот. Біркенач, а команду полку перебрав сот. Ба·бій, який 
передтим вернув знову до полку. Під йо.го командою почав полк дня 

29-го трудня 1919. р. робити з Уладівки відворот на південь і через 
Вінницю, Тульчин, Ободівку, Бершадь дійшов до села Стратиївки коло 
Оль:гополя. Тут полк стояв два місяці. В часі злуки УГА з Червоною 
Армією наступила реорганізація, в часі якої батерії 9-го полку роз
ділено. Слабші батерії розформовано, а більше боєздатні приділено до 
2-го легкого дивізіону і вислано дня ЗО-го березня 1920. р. під ко
мандою сот. Бабія на протипольський фронт в район Літина. 

В часі протибольшевицького повстання батерії цього дивізіону 

звели завзятий бій з большевицькою кіннотою Котовського під се

лом Людівкою коло Браїлова. По цім бою цей гарматний дивізіон 
перейшов 27-го квітня 1920. р. до села Микулинець, де знайшовся між 
молотом а ковалом, бо три кілометри були польські війська а п'ять 

кілометрів большевицькі частини. В цій безвихідній ситуації батерії 
були змушені зложити в селі Дяківцях дня 28-го квітня 1920. р. по

лякам зброю. Тоді віддано 18 гармат і 340 коней. 
З Дятковець, з цієї "йосафатової долини" вдалося •гарматному ди

візіонові вимкнутися і під проводом сот. Бабія, лісами та манівцями, 

крадькома дійти аж до Збруча. Тут в лісі над Збручем відбулося 

останнє пращання. Сот. Бабій поділив всіх старшин і -гармашів 

на дві групи. Одна з них (осиротілі старшини німці і наддніпрянці) 

подалися в сторону Кам'янця шукати притулку в рядах Дієвої Армії, 

а дру,гу групу сот. Бабій поділив на три відділи і один відділ під 

проводом чет. Яросевича подався в сторону Підволочиск, другий від

діл під проводом сот. Бабія подався в сторону Гусятина, а третий під 

проводом пор. Годованця подався в сторону Скали. Такий був кі

нець 9-го гарматного полку 9-ої Белзької бриrади. 
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Д-р Вол. Галан, 

сотник УГА. 

10-ТИй ГАРМАТНИЙ ПОЛІК. 

Саме перед чортківським прори

вом польського фронту прийшло до 

реорганізації УГА. В окруженні, в са
мому "трикутнику смерти" (так на

зивано трикутник між річками Дні

стер, Стрипа і Збруч) УГА перевела 

свій переустрій, щоб тим здобути 
якнайкраще використання своїх сил 

на фронті. Тоді теж постав 10-ий гар

матний полк. 

Командантом цього 10-.го гармат

ного полку був отаман Кирило Ка

рась. Він народився на Кавказі, в 

Карсі і походив із стародавньої ко
зацької родини. Захоплений війсь

ковою професією, він дійшов до 

ступня штабового сотника артилерії 

в російській армії. Щойно під час 

національного пробудження і відродження в останні роки світової 1-ої 
війни, Кирило Карась вповні зрозумів приналежність до українського 
народу і постановив своє знання і свій труд віддати українській армії. 

Він зголосився до т. зв. загону ім . . rонти, що був під командою от. 
Долуда і рядовим вояком брав участь у боях в обороні Львова на 
передмістю Замарстинів. В бою біля Дублян загін от. Долуда здобув 
дві польські гармати і це дало притоку для створення гарматного ди
візіону під командою чет. Ліщинського. Згодом приділено до цьо.го 
дивізіону ще одну батерію під командою чет. Козака. В часі чортківсь
кої офензиви додано ще дві батерії, а саме: П'яту батерію з 4-ІГО гар
матного полку під командою пор. rалана і незалежну батерію (з групи 
от. Ляєра) пор. Івана Балешти. 

Після реорганізації батерії дістали такі числа: 1-ша батерія (4 
гармати) під командою чет. Ліщинського, 2-га батерія ( 4 гармати і 
два скоростріли) під командою сот. Вол. rалана, З-тя батерія ( 4 гар
мати) під командою чет. Козака і 4-та батерія (теж з 4 гарматами і 

одним скорострілом) під командою пор. Балешти (помер на тиф в 

осені 1919. р. ). 

Командантом цього 10-го гарматного полку став от. Кирило Ка
рась, його заступником сот. Вол. rалан, а адьютантом хор. Соколов
ський . Полковим лікарем призначено медика хор. Корнаву. 

Цей полк брав визначну участь в чортківській офензиві. Він на

ступав разом з піхотними куренями 10-ої бриrади по лінії Копи
чинці - Прошова - Мишківці на Тернопіль. Після здобуття Тернополя 

полк посувався у боях за Золочів, Сасів і Княже. Коли УГА в най-
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Пор. Іван Михайлів Хор. Осип Клодницький 

Пор. Кирило Годованець Вістун Василь Бакун 
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більшім порядку відступила за З·бруч, то цей відступ з великим успі
хом крив 10-ий гарматний полк. 

17-ro липня 1919. р. полк переходить річку Збруч і розташову

ється на відтинку Дунаївців. Дня 7-го серпня полк вже був в побідній 
офензиві на Вінницю, яку здобув 10-го серпня. Через кілька ІГОдин 

завзятого бою (большевики держали сильно у своїх руках залізничу 

станцію) батерії полку своїм влучним вогнем допомогли частинам 
Запорізької дивізії здобути станцію з великим військовим майном. 
Із Вінниці полк посувається на північний схід і після бою під Кали
нівкою 17-го серпня входить до Корделівки, а дальше допомагає ку

реням здобути Радівку і Нападівку. По заняттю Махнівки полк взяв 

участь в ·бою за Бердичів, який займає 6-та бриrада. Далі полк у 

побідному поході на Київ доходить до містечка Червоне, а 21-·го 

серпня переходить на Ходорків і дня 23-го серпня через Липке і 

.Криве доходить до Корніна. Вже в Кривім гарматний полк зустрічає 
вперше свого найгіршого ворога-тиф. Із Корніна пересувається полк 

28-го серпня через Соловіївку і Морозівку до .Врусілова, а звідтам 
йде важким походом по пісковій дорозі вздовж річки Здвиж через 

Качанівку до містечка Рожнів. Дня 3Q"го серпня полк звів бій за 

Кольонщину, Березівку і зупинився над річкою Ірпенем. Шлях до 
столиці України був вільний. Большевики подалися на Коростень. 

По відвороті з Києва 10-ий гарматний полк приймав участь у 

боях з большевицькими групами, які пробивалися з Одеси на північ, 

до Коростеня. Відбулись бої під Войтівцями, Зару~бинцями, Ляхівкою, 

Андрушівкою, Городищею і Ласківкою. Вкінці, один із найбільших 

•боєвих успіхів от. Карася-великий бій під Трояновом. Полк витри

мує бій із малими втратами і допомагає вийти ціло з бою 7-ій Львів

ській і 9-тій Белзькій бриrадам. 
В той час найбільше спустошення в ~галицькім війську зробив 

жахливий тиф.Теж і в 10-ім гарматнім полку тиф заподіяв великих 

втрат. В одній лише в другій батерії в серпні хворіло 14 гармашів, 
в вересні 22 а в жовтні аж 124, включно з командантом батерії сот. 
rаланом. 

Після заключення примусового договору з Добрармією полк під 

командою от. Карася відійшов на протибольшевицький фронт під 

Бердичів. В часі злуки УГА з Червоною Армією полк стояв в районі 
Балти. Тут наступає переорганізація УГА в •ЧУГ А. З 4-ох батерій 

10-го полку виділено одну найкращу батерію, а саме другу, приділено 

їй гармашів, коней і обоз з других батерій 10-го полку і під коман

дою сот. Вол. rалана, в складі 6-го піхотного полку ЧУГА від
діслано на протипольський фронт на відтинок Літин-Летичів. Інші 

частини кол. 10"го гарматного полку перейшли до запасної батерії 

з осідком у Вінниці. Хоробрий командант полку отаман .Кирило 

Карась пізніше в липні 1920. року згинув в бою під Чорним Островом, 
зарубаний шаблями большевицької кінноти. 

201 



Омелян Тишовницький, 

четар УГА. 

11-ТИй ГАРМАТНИЙ ПОЛК. 

Зав'язком 11-.го гарматного полку 

була батерія польових гармат, яка з 

початком січня 1919. р. виїхала із за

пасного артилершського коша у 

Стрию під командою хор. Омеляна 

Тишовницького на фронт до групи 

"Крукеничі". Постій цієї батерії був 

в с. Хлиплі, три кілометри на пів

денний схід від містечка Крукеничі. 
Під час реорганізації УГА батерію 

хор. Тишовницького злучено з бате

рією чет. Мирослава Колтунюка, який 
став командантом цj.єї батерії, а хор. 

Тишовницький першим старшиною. 

Ця батерія мала свій постій в містеч

ку Гусакові. Згодом прибула ще дру

га батерія польових гармат під ко

мандою пор. Петра Гнатківського. 

В часі першого відвороту зорганізовано 11-ий гарматний полк, що 
складався з 4 батерій. Командантом полку став сот. Бранднер, а адью
тантом хор. Михайло Нижник. Командантом 1-ої батерії був пор. 

Іван Лазор, командантом 2-гої батерії був чет. Гриць Пушкар, З-ої ба

терії пор. Віктор Стафіняк, а 4-ої пор. Петро Гнатківський. 

До цього полку належали ще такі старшини-артилери·сти: Хорунжі 

Сенечко, Сроковський, Т. Гаврилів, Шушуровський, а дальше підхо

рунжі: Степан Коцюба, Василь Баляк, Дмитро Когут, Ярослав Алек
севич, Сілецький і Гординський . Чет. Омелян Тишовницький був приді

лений як перший старшина до батерії пор. Віктора Стафіняка і при цій 

батерії повнив обов'язки заступника команданта батерії аж до лікві

дації УГА. 

В часі чортківської офензиви полк брав участь в здобутті села 
Сороки біля Бучача, де батерія взяла в полон кілька польських уланів, 

а дальше під · Рогатином звели батерії полку завзятий але побідний 
бій з поляками. Річку Збруч полк перейшов 17-:го липня в околицях 

Залуча. 
На Наддніпрянщині, по здобутті у завзятих та кривавих боях 

вузлової залізничої станції Жмеринки, полк почав похід на ·Київ, одначе 
в половині серпня 1919. р. Начальна Команда УГА перекинула 11-ту 
бриrаду на допомогу З-ій Залізній дивізії полк. Удовиченка, яка в тім 
часі зводили важкі бої біля залізничого шляху Вапнярка - Крижопіль. 
В тих кривавих боях батерії 11-го полку, враз з куренями тієї бриrади 

вирішили бій в нашу користь. В одному з тих завзятих боїв вславилася 

головно батерія пор. Віктора Стафіняка. Піхотні лінії обох сторін 
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були на верхах протилежних горбів, між якими була мала долина. 

Артилерія обох сторін була закрита і схована за тими горбами. Наша 

піхота почала наступ, який скоро мусів припинитися, бо большевики 

зосередили сильний скорострільний та гарматний вогонь на наші 
сотні, які мусіли серед того вогню, в білий день, зійти з наших горбів 

в долину, а відтак скорим бігом підходити отвертим полем під гору, 

проти добре окопаної на своїх гробах ворожої піхоти. Втрати нашої 

піхоти росли і здавалося, що наш наступ цілком заломиться. Тоді пор. 

Стафіняк рішається з власної ініціятиви на бравурний та очайдушний 

крок. Ціла його батерія виїздить ізза ,горбка, в шаленім розгоні займає 

серед чистого поля зовсім відкрите боєве становище на протилежній 

стороні нашого горба і прямим вогнем (картачами) бє по ворожій пі

хоті. Большевицька артилерія негайно переносить свій вогонь з нашої 
піхоти на ·батерію пор. Стафіняка, зовсім так, як це заплянував був 

пор. Стафіняк. Наша піхота, відтяжена і звільнена від вогню ворожої 

артилерії, рушила знову до наступу і здобула ворожі позиції. Побитий 

ворог скоро покинув свої укріплені становища. 

В жовтні 1919. р. батерія пор. Стафіняка відходить з Вінниці, де 

11-та бриrада несла службу залоги міста, разом з куренем пор. Петра 

Прибитківського до Кам'янця як охорона Диктатора Петрушеви"Ча. До 

свого полку ця батерія долучилася з початком грудня в околиці Балти. 

В часі злуки з большевиками батерії полку ввійшли в склад 3-го 

легкого гарматного полку З-ої бриrади ЧУГА і відійшли на протиполь

ський фронт в район .Бару. 

* 
Джерельні дані до цього нарису подав кол. командант 1-ої батеріі 

поручник Іван Лазор. 

Пор. Іван Лазор 
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Отаман Едмунд Шепарович, Стрілець Андрій Білоус 

Дес. Михайло Босий 
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Олександер ГаницькиА, 

Поручник УГА. 

НІННОТА УНРдїНСЬНОї ГдЛИЦЬНОї 
АРМІЇ 

Українська Галицька Армія мала 

при свому формуванні багато даних на 

на те, щоб вчас зорганізувати у відпо

відній силі кінноту, яка у свій час 

могла відограти неабияку ролю в бо
євих · діях в Галичині, а передовсім в 
Великій Україні. Що в листопаді 1918. 
р. зроблено цей промах, можна хіба 

пояснити тим, що командування армії 

придавало головне значення боям 
за Львів та діям піхоти в ограниче

ному простором засягові. А прецінь у 

самому Львові було стільки кінсько
го матеріялу, що тільки з нього мож

на було зформувати повний воєнний 

полк кінноти в тисячу шабель. Згада

ти б тільки про те, що в касарнях пол

ку кінної артилєрії при вулиці "на 

Блонє" (бічна Янівської) стояло кількасот коней з повним ви рядом, в 
казармах 1. полку уланів рівнож кількасот вповні виряджених коней, -
понадто ще багато матеріялу в казармах кінноти на Бульці та в ка

зармах артилєрії при вулиці Городецькій. По селах були добре вишко

лені бувші австрійські улани, між ними багато підстаршин, які нада

валися на знаменитих інструкторів, бо галицькі хлопці залюбки від
бували службу "при коні,'' з яким зжилися змалку. Не без того, щоб 
і не приваблював їх барвистий уланський однострій. Загалом рекруто
вано в той час із Західньої України 7 полків австрійських уланів і один 

драгунів, а саме: З. полк уланів - Городок, 4. - Жовква, 6. - Пе
ремишль, 7. - Бережани, 8. - Станиславів, 13. - Золочів, 1-ий полк 

уланів крайової оборони - Львів і 9. драгунів - Коломия так, що й 

вишколеного людського матеряілу могло бути подостатком. 

Професійних старшин-українців в австрійській кінноті було що
правда небагато. Це був надто коштовний рід зброї, а то того ще й 

українські інтеліrентські сім'ї неохоче ставилися до військової про

фесії своїх синів. Та все ж таки кільканадцять існуючих старшин-укра

їнців могли зайняти важніші й більше відповідальні команди в укра

їнській кінноті, розбудовуючи її через вишкіл найбільш придатних під

старшин і добровольців. А от майор генерального штабу УГА, А. Ерлє, 

служив в З. полку уланів в Городку й з користю міг обняти команду 
полку чи бриrади. Являється дивним, чому Державний Секретаріят 

Військових Справ як теж Начальна Команда УГА поставилася так лег-
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коважно до формування кінноти, мимо цього, що сам воєнний досвід 

виказав усю її важливість в баєвих розграх 1). 

Стан коней в краю був ліпший чим пересічний і був вповні при
датний до формування легкої кінноти. Було ж там багато приватних 

стаднин (бо годівля коней для ~потреб війська добре оплачувалася) з 
57 повнокровними англійськими самцями (оrерами), а в Судовій Виш
ні, коло Городка, було їхнє "депо" для обслуги коней східньої й серед

ньої Галичини зі самцями повної- й півкрови англійськими, арабами й 

пів-арабами, ліпіцанерами й гуцульської раси. На Буковині в Радівцях 

була світової слави військова стаднина, яка давала високої якости 
розплодові коні й офіцерські ремонти, а надпродукцію продавала в 

приватні руки. Торги на коні на "Анни" в Тернополі були розголосні, 
скоро по "добрі й тверді подільські" коні приїжджали купці-конярі аж 

з далекої Німеччини, де теж плекали й цінили добрі коні. Про кінські 
ярмарки в містечку Улашківцях ішла слава по всіх суміжних країнах. 

Боєві дії на всіх відтинках польського фронту примушували пі
хотні сотні й курені УГА організувати самотужки й на власну руку кінні 

чети для лучби й розвідки. До тих кінних чет і відділів попадали деякі 

колишні австрійські кіннотчики (якщо вже не служили в палевій жан

дармерії) й піхотинці-аматори, а командували ними майже завсіди пі
хотні старшини або колишні австрійські булавні вахмістри. 

Виїмок в організації кінноти УГА становила кіннота І-ої бриrади 
Українських Січових Стрільців, яка перейшла вишкіл ще в Леrіоні УСС 
при австрійській армії в групі ротмістра гузарів Фаркаша (Елємер 

Фаркаш де Альшо-Фаркач). Було там кілька добре вишколених стар
шин, як ось пор. Роман Камінський (командант кінної чети УСС), по
ручники Франц Борис, Іван Іванець, Теофіль Шухевич, Лев Лепкий та 
інші. З цієї причини кіннота 1. бриrади УСС була найранше та най
краще зорганізована й найліпше вивінувана в коні й виряд. Деякі ко
лишні кіннотчики-УСС-и з часів ротмістра Фаркаша перейшли були 
до австрійських уланів, покінчили там старшинську школу для одно
річних, а опісля командували відділами кінноти в УГА, як на.приклад 

чет. О. Панас і пор. А. Король . 
.Відбудова кінноти при Леrіоні УСС почалася в памятних днях ли

стопада 1918. р. на Буковині, де під цю пору були розташовані сотні 

УСС. В селі Оршівцях біля Неполоковець заложено збірню коней. Сю

ди теж стягаються кіннотчики з різних частин полку УСС, а командант 
цеї збірні, чет. Лев Лепкий, почав формувати перший кінний відділ. 

В Коші в Станиславові доповнено його змобілізованими кіннотчиками 
кол. австрійської армії та переодягнено в один зразок. З кінцем грудня 

відійшов цей відділ по короткому вишколі до групи "Схід" на фронт. 
Там прилучено до цього відділу Лепкого ще й відділ пор. Шухевича, 
а з хвилиною, коли з групи "Схід'' виділено УСС в осібну бриrаду 

1) В осені 1917. р., в часі побідноі австрійської офензиви на італійському фронті 
показався пекучий брак кінноти для· переслідування відступаючого ворога й тому 
австрійське командування наново зорганізувало в кінні одиниці 7 драгунських і 
кі.11ька уланських галицьких полків, що іх вживано в потребі як піхоту. 
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(І-ша бриrада УСС), переорганізовано й кінноту. Боєву частину кін
ноти на фронті обняв чет. Л. Лепкий, команду вишколу пор. Шухевич, 
а команду Коша й збірню коней чет. Борис. В той спосіб положено 
й перші основи під майбутній кінний полк. 

Пропозиції й бажання поодиноких команд груп, а потім і бриrад, 
у справі організування кінних відділів, та їх приділу в їхнє розпоря
дження, оставали без вирішальної відповіді вищої команди. Держав
ний Секретаріят Військових Справ запевнював, що війна до веснн не 
потріває, а держати непридатну до зимової кампанії більшу кількість 
кінноти, було б тільки непотрібним балястом. А тимчасом роааброювані 
на границі частини кол. австрійської армії передавали безліч кінського 
матеріялу й виряду, який пропадав без ужитку. 

З початком весни 1919. р. наше стратегічне положення, головно 
забезпечення рухомого й хиткого правого крила, вимагало якнайбіль
ше кінноти та, на жаль, було її дуже мало. Вже підчас першого відвu
роту почалося формування двох більших частин кінноти. До того ж 

бо часу поодинокі бриrади мали по сотні (ескадроні) або й пів сотні 
бриrадної кінноти. 

Тодішній командант 11. Галицького Корпусу, генерал Мирон Тар
навський, зробив був у свойому корпусі твердий натиск на організа

цію кінноти. Видав наказ відбирати верхівці й сідла у піхотних стар
шин, які неправна їх вживали. Та щойно під час першого відвороту 

повіддавали піхотні частини під тиском палевої кандармерії всі вер
хівці, з яких при кожній бриrаді створено відділи кінноти. 

Цю слабу сторону УГА пізнав відразу новонааначений Начальний 
Вожд, ген. Олександер Греків, і вже підчас чортківської офенаиви ви

дав наказ організувати сильніші відділи кінноти. Та через безупинні, 
криваві бої цей наказ входив в життя дуже повільно й щойно аа Збру
чем організація кінних ескадронів і полків почала прибирати виразні, 

доцільні форми. І так ротмістр Е. Геннінr зорганізував кінний полк, 
який нераз виконував при І. Галицькім Корпусі в Великій Україні дуже 

важні завдання. Також ротмістр Едмунд Шепарович аформував кінну 
бриrаду. Він а браку сідел покриває дерев'яні кульбаки полотняним на

сідлом і, не перебираючи в кінському матеріялі й виряді, виставляє в 

дуже короткому часі кілька баєвих ескадронів. З часом всі недостачі 

вирівнюються, команда підбирає кращі коні, солідніший виряд і вже 
підчас походу на Київ бриrада ротмістра, а внедоваі отамана (майора) 
Шепаровича, відповідала взірцево всім боєвим вимогам. 

Війна УГА в степовій Україні з большевицькою, а згодом і добро

вольчою арміями виказала наглядно недолік при організації армії в 

легковаженні значення кінноти. Вороги орудували адебільша масами 
кінноти, а наша армія а основною силою в піхоті при численних обозах 

мала ааєдно пов'язані руки й ноги. Не було в той час іншої ради, як 
рятувати прикре положення імпровізованими, кінними відділами. 

І так. почали бриrади й полки, а навіть курені творити для власних 
потреб кінні розвідки. В деяких бриrадах такі розвідки при піхотних 
ча.стинах добули собі славу. Сот. Мих. Чичкевич мав при свому 
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курені 1-го полку 1-шої бриrади УСС кінний відділ під командою чет. 

Ст. Велитовича, опісля хор. Михалевича, які доковували насправді ге
роїчних подвигів, - оба вони й згинули смертю героїв на полі слави. 

До кінця існування УГА були в ній такі кінні частини: Перший Кін

ний полк при І. Корпусі, Перша кінна бриrада майора Е. Шепаровича, 
ескадрон при 1-шій бриrаді УСС, ескадрони та півескадрони при по

одиноких бриrадах. З цих один з кращих 2-гої Коломийської бриrади, 

що иим командував пор. І. Іванець, а потім хор. Я. Гайманович, як рів
но ж і 7-мої Львівської бриrади під командою чет. Ст. Федака, всла

вився в чортківській офензиві. 

СХЕМА КІННОГО ПОЛКУ УГА 

Командант полку: полковник або підполковник 

Штаб полку: 1-ший адьютант 

2-гий адьютант 
Рахунковий старшина і 4-6 рах. підстаршин 
Провіянтовий старшина і 4-6 підстаршин 
Полковий лікар і 6-10 санітарів 
Полковий ветеринарний лікар 

Фельдшер коваль і 6-12 ковалів. 

Два дивізіони по три ескадрони. 

Командант диві·зіону: підполковник або майор 

Адьютант. 

Ескадрон мав 4 чети по 40-41 їздців. 
Командант ескадрону - ротмістр. 

Крім команданта-ротмістра в ескадроні були: 

Один поручник 
Двох четарів 

Один хорунжий 
Вісім підстаршин і 

один рахунковий підстаршина. 

Ескадрон мав 165 їздців. Боєвий стан 160 шабель. 
Ескадрон скорострілів мав 8 важких скорострілів, 
зн. - 4 чети по 2 скоростріли. 
Командант ескадрону - поручник. 

Крім команданта в цім ескадроні були: 

Один четар або один хорунжий 
9 підстаршин і 
один рахунковий підстаршина. 

Ескадрон скорострілів мав 100 їздців. 

Кінний полк мав разом з ескадроном скорострілів 1.000-1.100 
їздців, а боєвий стан виносив 960 шабель і 8 важких скорострілів. 
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Обоз: командант обозу - поручник і 4 підстаршини. 
Обоз числив: 28 харчових возів, 10 муніційних возів, 4 санітарні 

вози, 8 полевих кухонь і 2 вози-кузні. 
При обозі були запасні коні старшин. Кожний старшина мав по 

два верхівці, ротмістр і штuбові старшини мали по три верхівці. 

КІННИИ ПОЛК І-го КОРПУСУ УГА 

Кінний полк І-го Галицького Корпусу зорганізовано щойно за 
Збручем під час походу на Киів, з кінних відділів, які були при піхот
них бриrадах І-го Корпусу. 3 початку полк мав 5 ескадронів. Боєвий 
стан числив 650 шабель. Дальше полк мав дві гірські російські гармати 
("тридюмовки"), 4 тяжкі скоростріли на двоколках. Кожний ескадрон 
мав ~ легких, прикрі.плених при сідлах, скорострілів, 2 чети теле
фонічного зв'язку і пів чети вістових при штабі полку. 

Полковий обоз мав по 4 провіянтових возів, один муніційний віз 
і по одній палевій кухні на кожний ескадрон, а крім цього 4 вози із 
санітарним вирядом для цілого полку, 5 возів із муніцією для гармат 
і 2 вози з полковою кухнею. Вся обслуга при гарматах, при важких 
скорострілах і при обозних возах, була на конях. Всі вози запряжені 

були в 4 коні. При обозі була полкова канцелярія із трьома писарями, 
полкова кузня з фельдшером-ковалем і з трьома ковалями, трьох са
нітарів без лікаря, хворі кіннотники, хворі та запасові коні. 

Виряд: 

Кіннотчики мали австрійські кавалерійські карабіни та австр1н
ські шаблі, коні австрійські сідла М-9, частина мала російські кавале

рійські сідла з австрійськими нагрудниками "пак-торбами" і австрійсь
кі уздечки з подвійними поводами. 

Однострій: 

Кіннота УГА мала жовту зубчатку на ковнірі блюзи і плаща. Сук110 
однострою було полево-зеленоі барви. 

1-ший кінний полк мав 5 професійних старшин, з них двох мали 
закінчену військову Академію у Вінер Нойштадт, під Віднем, 10 непро
фесійних старшин і 7 професійних підстаршин. Командантом полку 
був ротмістр Е. Геннінr, першим адьютантом пор. О. Ганицький, а 
.1.ругим пор. О. Піндач. Командантом 1-го ескадрону був чет. О. Панас, 
2-го ескадрону пор. Вайгамер, а від вересня 1919. р. пор. Т. Винник, 
командантом З-го ескадрону був .пор Микола Алексевич, 4-го ескадро
ну сот. Янович, а 5-го сот. В. Возняк2). 

2) Означення військового ступня "сотник" вживалося для піхотних старшин беs 
кавалерійського вишколу. 
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Лев Шанковський, 

Підхор. УГА. 

І. Нінна 6риrада УГ д 

У Галичині, в боях І . Кінна бри
rада участі не брала, бо під час Чорт· 

ківської офензиви була ще в стадії 

формування. її формування закінчи

лося щойно за Збручем, де вже зфор

мовану І. Кінну бриrаду (2 кінні пол
ки, зав'язки кінно-технічної, кінно

зв'язкової сотні, кінно-гарматньої ба· 

терії і бриr. обозу) приділено до ІІІ. 

Галицького Корпусу. В складі цього 

корпусу І . Кінна бриrада брала участь 

в наступі на Київ. Вона маршувала на 

правому крилі корпусу забезпечуючи 

зв'язок ІІІ. Галицького Корпусу з пра· 

вокриловим корпусом Центральної 

армійської групи ген. Кравса - із За· 
порізьким Корпусом Дієвої Армії (к·р 

полк. Сальський). У наступі, шлях 

І . Кінної бриrади стелився через Вінницю, Вахнівку, Погребище, Скви

ру, Білу Церкву до Василькова. її склад поповнився численними добро

вольцями, які прибували з кіньми до бриrади, а з піших створено стрі· 
лецький курінь, переважно з бувших повстанців, що пересувалися на 

возах. її боєвий стан сягав понад 1000 бійців (800 шабель і 200 багне
тів). З кіннотчиками Запорізького Корпусу, що були боєвими сусідами 

І . Кінної бриrади, втримувано щиру вояцьку дружбу. 

Коли ж об'єднані українські армії зайняли столицю України -
Київ (31. VIII. 1919. р.), І. Кінній бриrаді доручено відповідальне зав

дання: забезпечувати тил українських армій від сходу. І справді вже 

24. серпня 1919. р. на фронті І. Кінної бриrади з'явився новий против· 
ник........:2-га Терська козача пластунська бриrада підполк. Бмогорцева а 

одним бронепоїздом. Вона намагалася зайняти Білу Церкву, але туди 

її не допущено. 

Згідно з договором, заключеним у Києві між ~ген. Кравсом і ко
мандуванням Добрармії ген. Денікіна (ген. Бредов), галицькі бриrади 

мусіли відійти на визначену тим договором демаркаційну лінію. І. Кінну 

бриrаду пересунено в район м. Сквири, а пізніше в район м. Ли.півця. 

Коли ж почалася офіційна війна з Добрармією ген. Денікіна, І. Кінна 

бриrада вирушила на фронт. 

\ 
В перших днях жовтня Добрармія перейшла в наступ проти укра

їнської армії на всьому фронті. Все ж таки, не зважаючи на перевагу 
сил, до дня 15. жовтня, Добрармії не вдалося проламати фронт укра~ 
їнських армій. Тільки 15. жовтня, використовуючи значні кіннотні з'єд· 
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нання, ·взяті з фронту проти большевиків, Добрарміі вдалося прорвати 

фронт в районі Христинівка-Бершадь. 

У цьому часі на фронті ІІІ. Галицького Корпусу, на жаль, воювали 

проти нас майже самі козацькі частини. Був тут наш старий знайомий 

з-під Шлої Церкви-терські козаки пполк. Білогорцева, була "свод· 
на" козача кінна бриrада ген. Склярева ( 42-ий Донський кінно-коза
чий та 2-ий Лабинський кінно-козачий полки). З цією "сводною" 
кінно-козачою бриrадою випало нашій Кінній бриrаді схрестити шаблі 
на історичному побоєвищі, під Дашевом і Сороками, де колись полк. 

Кривоніс ("Перебийніс") розгромив був ляхів. Атаку донців і кубан

ців розсипною "лавою" під могутній оклик "кли" (коли) прийняла 

І. Кінна бриrада у спішеному ладі. Значна кількість скорострілів, що 
їх мала І. Кінна бриrада у кінно-скорострільних сотнях (16) та в пла
стунському курені (12), рішили вислід бою. Скорострілами знищено 
Сводну бриrаду, що намагалася кінною атакою досягти становища 

І. Кінної бриrади й розпорошено її. Спішені сотні кинулись до коней 
і рушили в погоню, беручи значну кількість полонених, в тому теж 

"казначея'' Сводної кінно-козачої бриrади, який в своїй торбі мав 

мільйони царських, денікінських і большевицьких рублів. Повна пе

ремога була за І. Кінною бриrадою. 

Проте становище на правому крилі, внаслідок прориву значних 

з'єднань денікінської кінноти, було неясне й бриrада отримала наказ 

до відвороту. Але вже в листопаді підписано договір про перемир'я 

з армією Денікіна і боєві діі на фронті закінчилися. І. Кінна бриrада 

відійшла до м. Вінниці, осідку Начальної Команди УГА, де повнила 
rарнізонову службу до кінця 1919 року. Порівняльно з іншими галиць
кими частинами, кількість захворінь на тиф була в І. Кінній бриrад1 

незначна. Все ж таки її боєвий стан зменшився до 400 шабель, а стрі· 
лецький курінь прийшлося розформувати. 

У часі Походу на Київ та на денікінському фронті, І. Кінна бриrада 

мала булавну сотню (к-р чет. Роман Шепарович), до якої входили 

кінно-саперська та кінно-зв'язкові чети, 2 кінні полки (1-ий полк, ком. 
майор Єднак, 2-ий полк, ком. ротмістр Ярий) по 3 кінні та 1-ій кінно
скорострільній .сотні, стрілецький (пластунський) курінь в складі З 
піших та одної скорострільної сотні (ком. сот. Радзієвський), до яко

го входило багато мобілізованих наддніпрянців та кінну гарматню 
батерію (3 гармати) під проводом пор. Бутенка, майже виключно 

складену з наддніпрянців. Командантами кінних сотень були: 1-ий 

полк, чет. Дереш, пор. Гавриляк, пор. Трач; 2-ий полк, хор. Винниць

кий, пор. Вайс, пор. Пасічник. Кінно-скорострільними сотнями коман
дували чет. Руменовіч (молодший) і чет. Яськевич. До штабу бриrади 

були приділені сот. Руменовіч (старший) і сот. Гриць Гречанівський, 
що командував теж Запасним кошем і вишколом новобранців. У цей 

час, значна кількість наддніпрянських старшин (Гречанівський, Ра

дзієвський, Бутенко, Пасічник, бриrадний лікар - Д-р Король) та 

козаків служила в бриrаді. 
В перших днях січня 1920 року, згідно з наказами, І. Кінна бриrада 
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покинула м. Вінницю й кінним ладом та залізничними ешелонами виру
шила разом з ІІІ. Галицьким Корпусом у Херсонщину, де мала реорга

нізуватися. Штаб ІІІ. Галицького Корпусу осів у німецькій кольонії 
Берrдорф, а І. Кінна бриrада в недалекій кольонії Кассель (Комарівка), 

Тираспільського повіту. На цій кольонії І. Кінна бриrада перебувала 
від йордану до 6. квітня 1920 року, втримуючи дуже щирі взаємини з 
місцевим німецьким населенням. За цей час остаточно розбито армію 
rен. Денікіна й І. Кінна бриrада стала частиною Червоної Украінсм<nі 
Армії (Ч.У.Г.А.). Бриrаду перемінено в 3-ий червоний галицький кін

ний полк, що складався з двох кінних дивізіонів, кожний по дві кінні 

сотні та одній кінно-скорострільній сотні. Баєвий стан полку виносив 

400 шабель і 12 скорострілів, а харчовий стан коло 600 людей. Полком 
командував отаман (майор) Едмунд Шепарович, начальником штабу 

був сотник Осип Заславський, адьютантом сотник Руменовіч (старший), 

а заступником адьютанта і командантом булавної сотні чет. Роман 

Шепа ро вич. Дивізіонами командували: першим - от. Єднак, другим 

- сот. Ярий. Кінними сотнями командували: першою - чет. Петро 

Дереш, другою - пор. Михайло Гавриляк, третьою - пор. Олександер 

Трач і четвертою - пор. Вайс. Кінними скорострільними сотнями ко

мандували: першою - чет. Руменовіч (молодший), другою - чет. 

Яськевич. 

Дня 6. квітня 1920. р. вранці, І. Кінна бриrада на спілку з Чорно
морським .полком Червоної Армії, що стояв залогою в Тирасполі, по

встали проти большевиків, зайняли Тираспіль і знищили в ньому боль
шевицьку залогу, адміністрацію і че-ка. Повстанці рушили з Тирасполя 

до осідку штабу кол. ІІІ. Галицького Корпусу в Берrдорфі й старалися 

склонити інші галицькі частини до повстання. Коли це ім не вдалося, 

вони рушили на ст. Затишшя і далі на північ для об'єднання з Дієвою 

Армією під проводом ген. полк. Мих. Омеляновича-Павленка, що пе

ребувала тоді в І. Зимовому Поході. Це й сталося в районі м. Ободівка 

дня 25. квітня. 
Після повстання, кінний галицький полк знову розгорнувся в бри

rаду. Зформовано нові кінні сотні: п'яту (к-р сот. Савон), що постала 

з кінної охоронної сотні штабу ІІІ. гал. бриrади ЧУГА (кол. ІІІ. Корпус) 
і шосту (к-р сот. Титар) з повсталих Чорноморців. Знову створено 

стрілецький курінь на возах, до якого ввійшли стрільці полевоі жан

дармерії сот. Івана Козака, стрільці запасового куреня ІІІ. бриrади 
ЧУГ А ( обі частини пристали до повстання в Затишші) і піші сотні 

Чорноморців (сот. Афнер). Командантом стріл. куреня став сот. 
Карп'як. Створено теж кінну чету зв'язку, яку очолив пор. Мараці 

(італієць - кол. інструктор старшинської школи зв'язку). Таким чи
ном, боєвий стан І. Кінної бриrнди значно збільшився і в дні закінчення 

повстання він виносив: 50 старшин, 460 шабель, 150 багнетів і 30 ско
рострілів на около 1000 людей харчового стану. 

По злу.ці з Наддніпрянською Армією під командуванням ген. Мих. 
Омеляновича-Павленка в часі І-го Зимового Походу вкрилася І-ша 
Кінна бриrада невмирущою славою. За місяць безпереривних, тяжких 
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та кривавих боїв від 6-го квітня до 5-го травня 1920. р., що іх мусіш1 

звести українська армія в запіллі большевиків, Кінна бриrада зробила 
400 верств в запіллі ворога і за цей час звела 10 більших боїв і сутичок 
з большевицькою армією, з яких тільки одна покінчилася невдачею. 
Бої, як кінний бій під Бобриками, атака кінного полку на станцію і бро

невик під Вапняркою, сміло можна зарахувати до найкращих боєвих 
чинів галицької кінноти. 

В боях, що тривали безупинно, днем і ніччю, від 1-го до 5-го травня 
1920. р., розбила Кінна бриrада в складі Дієвої Армії дощенту XIV. 
совєтську армію. Втрати ворога були величезні. В руки нашої армії 
попадають штаби 41-шої, 45-тої і 60-тої большевицьких дивізій, ба
гато полонених, обози (в самому Савчинському лісі добула Кінна 
бриrада понад 1000 возів), безліч військового майна, гармати, скоро
стріли, технічне майно, канцелярії, гроші та інтендантські склади. Не 
було фізичної змоги забрати зі собою це все, що покинула на шляху 

відвороту XIV. совєтська армія. 
По закінченні Зимового Походу Кінна бриrада залишається в с. 

Русова в районі Ямполя в армійській резерві. Тут наступає реорганіза
ція бриrади в один кінний полк під назвою 5-тий Херсонський кінний 

полк і входить в склад 5-тої Херсонської дивізії, якою командував 
полк. Андрій Долуд. Полк мав доповнюватися недобитками і виздо

ровцями УГА, які перейшли в квітні 1920. р. на сторону Дієвої Армії. 
Разом з 5-тою Херсонською дивізією, в часі большевицької офензиви 

на Варшаву, 5-тий кінний полк при кінці травня 1920. р. робить відво
рот до Галичини і держить фронт над Дністром біля Городенки. Дня 

24-го серпня 1920. р. всі галицькі вояки, колишні стрільці УГА, що 
складали 90 відсотків 5-тої Херсонської дивізії, залишають фронт і 

переходять Карпати та подаються на територію Чехії. Переходом до 
Чехії закінчила свої боєві чини на українській землі І-ша Кінна бриrада, 

як 5-тий Херсонський кінний полк. Дня 20-го серпня 1920. р. боєвий 
стан полку виносив 137 шабель. При бриrаді перебували тоді генерал 
Антін Кравс, полк. Арнольд :Вольф і другі вищі булавні ·старшини кол. 

Українськоі Галицької Армії. 
І. Кінна бриrада ·- це була добра, здисциплінована кіннотна ча

стина, що мала всі ціхи модерної кавалерії. її вишкіл, озброєння, умун
дуровання й виряд були цілком задовільні й відповідали вимогам, щп 

їх ставилося модерній кіннотній частині. Створена з ініціятиви ген. 

Грекова, вона поповнилася, головно, колишніми австрійськими ула
нами з терену Чортківської Окружної команди, отже мала виразно га

лицько-подільський характер. На Наддніпрянщині, в ряди бриrади 

вступила значна кількість старшин і козаків, що нерідко приходили 

до частини кінно з повним вирядом та озброєнням. Пізніше, для І. 
Кінної бриrади приділено мобілізаційний район, з якого прийшло по

повнення для стрілецького (пластунського) куреня та кінно-гарматньої 

батерії. Ці мобілізовані, в бою під Дашевом-Сороками, цілком· себе 
виправдали, але вже в час злуки з Добрармією ген. Денікіна мусіли' 

опустити ряди І. Кінної бриrади. Старшини бриrади - це були фа-
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хові й досвідчені старшини-кіннотчики з австршсько1 и російської 
армій. Серед них вишкільними здібностями визначався колишній рот

містр 8-го полку російських гусарів - Гриць Гречанівський, щира 

українська душа, улюбленець всього вояцтва. його великою заслугою 
було те, що він перешколив І. Кінну бриrаду у тактиці воювання "ла

вою", що була притаманна для російської кінноти. Цей спосіб засво
їла собі російська кіннота від козаків, отже це був старий спосіб во

ювання кінним ладом, що його стасувала ще козацька кіннота у ви

звольних війнах за часів гетьмана Богдана Хмельницького. Кінний 

шик атаки "лавою" полягав на тому, що одна. частина кінного з'єднан

ня розсипала на полі й малими групками під'їздила під ворога, завзя

то його обстрілюючи з рушниць і легких кулеметів, а потім симулю

вала втечу. Не знаючи цього способу воювання, противник звичайно 

всією силою рушав в погоню за втікаючими кіннотчиками і попадавсіІ 

на головну силу ворога, що атакувала з флянки. Тоді втікаюча частина 

моментально завертала й разом з головною силою брала противника 

в два .вогні, що звичайно кінчалося розгромом здезорієнтованого про
тивника, якому не залишалося ніщо інше, як тільки тікати. Ось такою 

"лавою" розгромила 10-та рос. кінна дивізія - 4-ту австрійську кінну 

дивізію в бою під Ярославицями (в серпні 1914 року), а І. Кінна бри

rада - кінну бриrаду Котовського зміцнену 41-им кавполком під 

Бобриками. 

З австрійської армії І. Кінна бриrада знала спосіб воювання у спі

шеному ладі. На наказ: "До пішого бою готуйсь", два кіннотчики спі

шувались, а третий забирав їх коні і відходив з ними до тилу, зви

чайно десь в балку, або в ліс. На наказ: "Коня подай", коноводи швид
ко подавали спішеним воякам коні й спішена кіннота знову ставала 

кінною частиною. А втім, всі накази подавалися сурмою. Бриrадний 

сурмач - Довбанюк був свого рода маестром в свому ділі. Ще й сьо
годні, за океаном, причувається, як різні накази подає своєю сурмою 

десятник Довбанюк, а сотенні сурмачі йому відповідають, передаючи 

далі його накази. 

Великої майстерності вимагало орудування кінними-скоростріль

ними сотнями на полі бою. До кінця існування І. Кінної бриrади, на 
її озброєнні були австрійські скоростріли системи Шварцльозе. Вони 

перевозилися на в'ючних конях, як в піхоті, але обслуга їхала верхи. 

Мистецтво полягало на тому, що на наказ: "Скоростріли на лінію", 

треба було обслузі скоростріла дуже швидко злізти з коней і зняти 

скоростріл з в'ючних коней, зложити його три частини, зайняти від
повідне становище й стріляти. Вся ця операція повинна була тривати 

не більше як 15 секунд. Все діялося блискавично. Скорострільці здій
мали щити й кулемети, коноводи забирали коні, муніційні подавали 

стріливо, начальники обслуги вибирали становища, коні й в'юки від

ходили в тил і у всьому цьому замішанні був надзвичайний •порядо1<, 
лад, кожний знав, що йому призначено робити і кожний звивався, як 
міг. І справді, не минуло 15 .секунд, а скоростріли починали вже "гра
ти", осQбливо тоді, коли атакувала кіннота і її треба було "злапати 
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на мушку" не пізніше, як на 700 кроків. Ще й досі згадується подин, 
з яким гляділи на польові вправи кінно-скорострільних сотень біля 

Касселю, на Херсонщині, бриrадир Котовський і його штабовці, що 

робили "смотр" І. Кінній бриrаді (тоді З-му кінному полкові ЧУГА). 

Вони декілька разів казали собі показувати, як наші кінно-скоростріль

ні сотні займають становища і висловлювали своє велике признаннq 

за стан вишколу цих сотень і взагалі цілої бриrади. А немає де правди 

діти, там у Касселі, після довшого відпочинку, І. Кінна бриrада вер
нулася до повної боєздатности. Цілий лютий і березень 1920. року, 

польовий вишкіл відбувався без перерви, денні вправи чергувались 

нічними і бриrада осягнула значну боєву справність. Вишколом бри
rади керував тоді сот. Руменовіч (старший), що в повстанню очолив 

новостворений 1-ий кінний полк. 

Закінчуючи цей короткий історичний нарис про 1-шу Кінну бриrаду, 
годиться згадати ще й про тих старшин бриrади, які творили її історію. 

Були це переважно, ніде правди діти, чужинці, але їх щира відданість 
і посвята для справи українського народу остане на все гідною подиву. 

Вони на причуд зовсім зукраїнізувалися та бездоганно вивчили укра

їнську мову. 

Командантом бриrади був отаман (майор) Едмунд Шепарович, 

далекий свояк наших галицьких Шепаровичів, син австрійського гене

рал-майора 1-оі світової війни, Фелікса Шепаровича і німкині або ма
дярки Едлє фон Шепаі. його батько походив з Галичини і був сином 
учителя Михайла Шепаровича, а сам майор був професійним рот

містром австрійської кавалєріі. Крім Едмунда служив ще в УГА його 
рідний брат, поручник Фелікс, боєвий летун 2-гоі летунськоі сотні в 

Дулібах біля Стрия, який помер на тиф і похований· в Крижополі біля 

залізничої станції. Майор Едмунд Шепарович був бравим старшиною

кіннотчиком, особисто незвичайно хоробрим, небуденних стратегіч

них здібностей. Спосіб, в який він з бриrадою і великим обозом ви
ходив ціло з усіх засідок і петельок, що на нього закладав командир 

большевицькоі кінноти, Котовський, виразно на це вказує. Була в нього 

розвинена у великому ступні військова ініціятива і підприємчивість. 
Рішався скоро і всі рішення виконував без закиду. Щиро любив своіх 

підвладних і почував себе тілом і душею українцем. Дуже добре опа

нував українську мову і вживав її в слові й письмі. При кінці 1920. р. 
вернувся до Відня і довший час удержував листовний зв'язок зі своїми 

друзями в Галичині. 

Начальником штабу був молодий сотник Осип Заславський, був
ший баєвий летун 2-гоі летунськоі сотні в Дулібах біля Стрия. Цей 

старшина посідав хіба всі визначні прикмети доброго летуна, які до

зволили йому виконувати важкі й відповідальні обов'язки начальника: 

штабу більшого з'єднання кінноти. Незвичайна хоробрість, вміння орі

єнтуватися в складних умовах партизанки, великий засіб сильної волі, а 

при тому ризикантська вдача робили з нього доброго прибічника хо
лодного й розважного, а :проте підприємчивого команданта. Адьютант 

штабу бри~ади, сотник Кучера-Кочегарів був наддніпрянцем. Типова 
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широка вдача українського степовика виявила себе то в надмірній ви
буховості, то в ніжності. Вирізнялися ще в бриrаді між старшинами 

брати Руменовичі (хорвати), старший командант І-го полку в повстан
ні, молодший командант кінного скорострільного ескадрону. Повне 

їх прізвище граф Руменовіч де Ензираха зукраїнізували наші кіннот
чики на коротке сотник і поручник Романович. Це були наймиліші стар

шини в цілій бриrаді. Оба молоді, незвичайно уродливі, все усміхнені, 

дотепні. Старший командував в Галичині провізоричним бронепоїз

дом і добре дався в знаки ворогові. Ніколи не сходила йому з обличчя 
усмішка, ні, як вів полк в атаку на шаблі, ні навіть в найбільш критич
нім положенні. Ніколи не тратив зимної крови. 

Командант 2-го кінного полку сот. Ярий (Ярри), старшина австрій

ських драrунів, судетський німець, старший, розважний та холодно
кровний. Був це чесний і відданий справі вояка. Вимагаючий, строгий, 
та проте справедливий, користувався великим довір'ям старшин і во

яцтва. 

Цікавим був 5-тий кінний ескадрон. В його склад входили козаки 

з кінної сотні охорони штабу З-тої бриrади ЧУГ А, що пристали до 
бриrади в с. Берrдорфі. Командував ними сотник Савон, але в цілім тім 

ескадроні були майже самі старшини і підстаршини кубанського 
козацтва. Завжди говорили між собою по українськи й співалr1 

хором чудові, старі козацькі пісні. Панували між ними подивугідна со
лідарність, братерство з•брої та дисципліна, які надали їм форму зраз

кової боєвої частини. 
З інших старшин, що служили в І. Кінній бриrаді треба ще зга

дати бриrадного ветеринаря - пор. Дереша (брата Петра - сотен
ного 1-ої сотні), бриrадного ліквідуючого - пор. Сенева, освітньоrо 
референта - чет. Левицького, пор. Спервача, чет. Кабарівського. Вже 

в Касселі приділено до І. Кінної бриrади сот. Синенького та двох бра
тів-львов'ян Черняків, що бавили цілу бриrаду своїм незрівняним 
львівським гумором і мовою (інж. Осип Черник - тепер у Філядель
фії). Мали ми теж двох старшин мойсеєвого віроісповідання - хор. 
Ізидора Бехера та хор. Зінrера, якого кіннотчики ,прозвали "Співачен

ко''. Високий, поставний, син власника фільварку, Бехер був бриrад

ним розвідчиком, після війни сидів в тюрмі за приналежність до УВО 
й після звільнення з тюрми виеміrрував до Арrентіни. Хор. Зінrер -
тихий і смирний, був командантом чети зв'язку, а після прибуття пор. 
Мараці, його заступником. Воєнні хорунжі - rедзук та італієць з 
дружиною, якого прізвище призабув, працювали в інтендантурі. Дві 

жінки: дружина сот. Кучери-Кочегарова (бльондинка) й італійка (бру

нетка), що гарцювали на гарних конях, прозивались кіннотчиками 

"день" і "ніч" бриrади. Бриrадний булавний Степан Грищишин емі

rрував до ЗДА і був довголітним головою Української Стрілецької 

Громади в Філядельфії, ЗДА. Прикрасою всієї бриrади були її під
хорунжі: Глібовицький, Тарас, Іван Черник (його брат Осип був уже 
хорунжим), ну і автор цих рядків, якого знали в бриrаді під козаць
ким прізвищем "Сагайдачний". 
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Іван ФостаковськиА, 
Сотник УГА. 

ПЕТУНСТВО 

Найновіша в сучасних війнах зброя, 

летунство, розвинулася вже протягом 

першої світової війни до високого 

ступня досконалости . При усталених 

фронтах, що поза дротяними заго

родами набрали характеру позиційної 

війни, неможливою вже була всяка 

розвідка про заміри і рухи ворога, 

яку вела ранше кавалєрія . Ту розвід

ку стало переводити тепер летунство 

і то скоріше, докладніше та більш 
простірно, ніж ранше могла це зро

бити кавалєрія. Тому то летунство 

стало необхідною зброєю модерної 

війни. 
Вже організатори Листопадового 

Зриву здавали собі справу з потреби 

летунства для української армії і то

му вислано пор . Дмитра Кренжаловського в місії до гетьмана України, 
Павла Скоропадського, з просьбою допомогти в організованні галиць

кого летунства. По уступленні українських частин зі Львова дає полк. 

Стефанів приказ пор. Петрові Франкові зайнятися зібранням летунсь
кого матеріялу і зорганізуванням летунського відділу. Також Начальна 

Команда УГА (тоді генерал Павленко і полк. Мишківський) та Дер
жавний Секретаріят Військових Справ (полк. Дмитро Вітовський і 

сот. Бубела) живо цікавилися справою створення летунського 

відділу і йшли пор. Франкові на руку, видаючи відповідні заряджен

ня і прикази. І так у "Вістнику Державного Секретаріяту Військових 

Справ," ч. 2, Тернопіль 14-го грудня 1918 р. появилося ''Зарядження 
В. Вк. 16," з дня 1-го грудня 1918. р. ''Відділ летунів" (подаємо 
дослівно) : · 

1. Командантом Летунського Відділу і референтом летунства при 
Д.С.В . С. іменую пор. У.С.С. Петра Франка. 

2. Летунський ~Відділ підля1rає безпосердньо Д.С.В. С. 

З. Летовище враз із всіми забудованнями і урядженнями попе
редної летунської сотні в Краснім переходить на виключний 

ужиток Летунського Відділу. 
4. Всі зголошення до Летунського 'Відділу так вишколених вже у 

1бувшій австрійській армії як і новиків мають Окружні Ко
манди і команданти фронтових частин негайно пересилати до 
Д.С.В.С . з відповідною допискою і посвідкою начального лі-
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каря даного округа або відділу, чи подавець надається до ле

тунськоі слу~би. 
5. Всі Окружні ~Команди і команди фронтових частин видадуть 

негайно зарядження в цілі зі•брання всьо-го летунського мате

ріялу у своїх округах: літаків, бальонів, частин літаків і мо
торів, бензини і смару, залізного і мосяжного дроту, нафти та 
сирівців як: шкіри, ясеневого дерева, rуми. Спис зібраного і 
звіт передадуть кожного першоrо місяця до Д.С.В.С. з за
·значенням: Летунський іВідділ. 

6. Всі команди відділів подбають, щоб при здобуванню летунсь

кого матеріялу негайно забезпечити летунське майно, чи то 

через вивезення до Окружної Команди, чи через відповідну охо

рону. Спис майна перешлють до Д.С.В.С. 
Тернопіль дня 1"го грудня 1918 р. 

Товариш Держ. Секретаря Бійс. Справ БУБЕЛА, сотник, в. р." 

Пор. П Франко нав'язує також контакт з Головним Управлінням 
Повітряної Фльоти У.Н.Р., де по упадку влади .гетьмана Скоропад
ського назначено начал~>ником всієї фльоти полк. Віктора Павленка, а 
начальником авіяції (літаків) сот. Наконечного. Обидва згадані стар

шини ставилися прихильно до персональних і матеріяльних потреб 
галицького летунства. Начальство Повітряної фльоти, евакуючи ле
тунські матеріяли під тиском большевиків з Києва до !Вінниці, а 
звідсіля через Проскурів і .Броди аж до Красного, постачало Летун
ському Відділови УГА літаки і їх частини, ~бомби і амуніцію та трак
тувало його як адміністраційна приналежну собі частину, назначуючи 
пізніше навіть інспектора для Летунської Сотні УГА в особі полк. Ка
лініна. Очевидно тактично підлятала Летунська Сотня завжди тільки 
Начальній Команді УГА. 

Пор. Франко О·б'їзджає поавстрійські летунські майдани в Ро
гатині, Стрию, Тернополі, Станиславові і Краснім. Найкращий май
дан був в Краснім і його ви•брано на осідок Летунської Сотні. В 
Підволочиськах і Бродах ·зорганізовано збірні для летунського ма
теріялу, який залишали роззброєні австрійські та німецькі війська, що 

вертали з війни додому. Зібрані матеріяли відсилано до Тернополя, 
де в будинку промислової школи пор. Василь Томенко формував при 
допомозі десятника М. Захаріяша летунський відділ з підстаршин і 

стрільців. Цей відділ, в числі 60 людей, від'їхав під командою пор. 
Томенка в дні 20-ІГо rрудня 1918. р. до Красного, куди в межичасі, 
бо вже в перших днях грудня, перелетіла з Одеси в дорозі через 
Шатаву, обіцяна Гетьманом Скоропадським, а вислана Начальством 
Повітряної Фльоти У.Н.Р. допоміжна сотня летунів в складі: 6 боєвих 
і розвідчих старшин, 6 підстаршин-механіків і 9 козаків. Ця сотня 

перелетіла на 6 літаках, з яких один літак системи "Нюпор" був но
вий, решта, р()звідчі машини були старі. Прилетіли на них добрі 

і досвідчені боєві старшини. 1). 

1) Полковники: Джам Булат Кануков, Борис Губер. Сотники: Євський, Василь 
Булатів, дальше пор. Аркадій Шеремецінський і хор. Хаз Булат Кануков (брат 
полковника). 
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Ядро старшин творили спочатку самі галичани, як пор. П. Фран
ко, пор. Слєзак, хор. У.С.С. Степан Кузьмович, а коли прибули вище 

згадані •старшини з Одеси, то вони спільно стали зав'я·зком Летун
ського Відділу УГА, який розвинувся опісля в летунський полк. 
Він складався з початком травня 1919. р. з трьох ~боєздатних летун

ських сотень і одної летунської ·бази з направчими варстатами. 

Вибір летунського майдану випав на Красне не лише через його 
догідне положення до українсько-польського фронту і залізниче роз
галуження на Львів-Тернопіль-Броди, але й тому, що тут залишилися 

поавстрійські направчі варстати, в яких ·були добрі машини до об
ріобки металю і дерева. Команду цих варстатів перебрав енерrійний 

і фаховий пор. Степан Слєзак, що був ранше конструктором австрій

ських гідроплянів. Він заанrажував до праці фахівців-механіків, яких 
спроваджував навіть .з Відня, та розгорнув жваву роботу над на

правою і комплектуванням летунських машин, що їх в ушкоджено
му стані достачали збірні станиці, та тих, які опісля в більшій 

кількості довезено з Наддніпрянщини, коли Дієва Армія під напо

ром Червоної Армії відступила аж на територію Сх. Галичини. Під

приємчивий пор. Слєзак, якого бачили завжди при праці в варстатах і на 

майдані, складав з двох-трьох ушкоджених летунських апаратів одну 
боєздатну машину, хоч нераз попадав за сильний мотор до слабшого 

фюзиляжу, або навпаки. іВсе одно машини літали і своє завдання 

сповняли. До вишколу нових пілотів змонтував пор. Слєзак літак з 
подвійною контрольною кермою, якою пілот - інструктор вчив лету

на-учня штуки літання. 

Рівночасно відбувалися вже на боєздатних машинах ~бомбарду

вальні лети на Львів та розвідчі лети вздовж залізни·чих шляхів Львів
Перемишль і Львів-Рава Руська-Сокаль. У Львові бомбардувано го
ловний двірець, аеродром на янівських оболонях, електрівню, кадет

ську школу та інші важніші об'єкти. По другім з черги бомбардуванні 

ушкоджено львівську елєктрівню так, що вона довший "Час була не

чинна. Польське летунство було в той час сла•бше і не вдавалося охоче 
в повітряні бої з українськими летунами, тим більше, що швидким 
боєвим машинам "Нюпорам" поляки не могли протиставити своїх 
рівнорядних машин. В тому часі, цебто в грудні 1918. р. і в січні 1919. 
р. Летунський Відділ УГА розростався з кожним днем, бо все ще 
приходили до нього нові старшини, підстаршини і стрільці із ав

стрійської армії.2) Ба.гато з них ·були вже вишколені в ·боях, але де
які були новиками в летунстві, яких ще треба було дошколювати в 
цій спеціяльній зброї. Тому заведено ве·чірні курси для старшин-

2) На початку лютого 1919. р. поза згаданими ранше старшинами входили в 
склад старшинського й підстаршинського корпусу ще наступні: Сотники: Федір 
Алєлюхін, Ів. Шестаків, Н. Залозний. Поручники: Рудольф Земик, Осип Заславський, Ів. 
Фостаковський, Орест Гумецький, Іван Orap, Кость Ляліч, Олекса Басан і Іван 
Люпул. Четарі: Микола Сєрю,ів, Федь Яцура, Фелікс Шепарович (брат коман
данта кінної бриrади Едмунда) і Коцко (брат Адама К.). Хорунжі: Сильвестер 
Соневицький, Леонід Міхенко, Зелений, Михайло Нестор, Петро Мовчук, Михайло 
Іванів, Осип Швець і Кубш. Підстаршини: булавні Гриць Шустер і Побережний. 
Ст. десятники: Кавута, Жарський, Масикевич, М. Захаріяш і Петро Ткачук. Вістуни: 
Михайло Шарик, І. Явнич, Л. Зарічний і Михайло Томенко (брат пор. Василя Т.). 
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І<оманда летунськоrо полку в Краснім 1919 р. з ліва до права: сот. Петро Франко, 
маш. інженер Роман Попадюк, чет. Микола Сєриків, хор. Михайло Іванів, жінка сот. Івана 
Шестакова, жінка сот. Нікандера Залозноrо, сот. Нікандер Залозний, полк. Д. Булат Кану

ків, сот. Іван Шестаків. 



зорців та підстаршин-механ1юв, щоб усунути браки у фаховій об
слузі машин і в виконуванні боєвих завдань та, щоб довести до спіль
ного знаменика вишколи австрійської і російської армій. Курс ви
школення старшин провадив досвідчений, боєвий старшина полк. 

Губер. Тож в Летунськім Відділі кипіла праця, - в день лети на 

фронт і праця при машинах на майдані і у варстатах, а вечером до

повнюючий фахове знання вишкіл. І так воно було аж до трагічного 
вечора 5-;го лютого 1919. р. 

Цього вечора зібралися як звичайно старшини в кімнаті побіч 
старшинської їдальні, щоб вислухати викладу ~полк. Губера про бомби 

і їх кидання на ворожі ціли. Предметом викладу була бомба німець
кого виробу, одна з тих, що їх на кілька день раньше дістала сотня 

один вагон з Великої України. Бомба хоч мала, •бо заледве 10-фунтова, 

була дуже бризантна, •бо наповнена ТНТ (трінітротолюолем) і добре 
надавалася на рухомі ціли, як колони в марші, піхоту в розстрільній 
і т. п. Цю бомбу розібрав був полк. Гу.бер день ранше у своїй 
кімнаті, навіть в прияві своєї дружини, і запізнавшися з її конструкцією, 
зложив назад. Мабуть при складанні зробив якусь помилку, бо коли 

при викладі хотів її задемонструвати, бомба розірвалася в його ру
ках. Пор. Земик у своїх споминах пише: "На страшний гук збіглися 
незаняті летуни і на міаці випадку, де перед хвилею стояли молоді 
люди, які повні найкращих надій із жадобою черпали знання для обо

рони рідної землі, побачили купу розшарпаного людського м'яса, з 
якого стікала ще жива кров ... " Згинули на місці: полк. Борис Гу

бер, пор. Орест ·Гумецький, хор. Хаз Булат Кануков, хор. Михайло 
Нестор і хор. Осип Швець. До години чи двох померли ~серед мук в 
шпиталику на летунськім майдані, не відзискавши притомности, пор. 

Олекса Басан і пор. Василь Томенко, а двох важко ранених пор. Івана 
Люпула і пор. Івана Фостаковського відвезено до військового шпита
ля в Золочеві. Пор. Люпул помер там на третій день з упливу крови, 

а при житті залишився тіJrь1си пор. Фостаковський, який по виздоро
вінні повернув до сотні вже в травні й підвищений опісля до ступня 

сотника, відбув з нею всю кампанію аж до її розвалу в Козятині в дні 
1-~го травня 1920. р. З) 

НАй~РАЩА СТАДІЯ В РОЗВОІ ЛЕТУНСТВА УГА 

У.сталений фронт під Львовом, що набрав характеру пози.ційної 
війни, дав спромогу Летунському Відділови розвиватися чимраз кра

ще. Старшинський і підстаршинський кадр поповнився новими фа-

3) Героїв летунів, окрім пор. Томенка і пор. Люпула, поховано в Краснім на 
приватнім кладбищі rp. Росоцкої, а на їх спільній могилі поставлено хрести з про
пелерів. Пор. Томенка перевезено на бажання родини до Коломиї і там поховано. 
Пор. Люпула поховано в Золочеві. Окрім поrибших від розриву бомби спочивають 
в Краснім в окремій могилі ст. десятник Кавута і два козаки, які в березні 1919. 
р. поrибли в летунській катастрофі біля Чорного Острова під Проскуровом, та 
пор. Аркадій Шеремецінський, який поповнив в дні 21-ro квітня 1919. р. само
губство. (Заломаний психічно з причини відвороту Дієвої Армії У.Н.Р. та стіс
нення її в районі Кам'янця Подільськоrо). 
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Боєвий, миСJІивський літак, "NIEUPORT" 17С.І. 

І fідхорунжий, летун-радіозорець Володимир Пилипець, зазначений хрестиком. 



хівцями. 4) Літаки і матеріяли дальше доповнювано. Пор. П. Франко 
двічі летить до Проскурова і договорюється з Головним Управлінням 

Повітряної Фльоти про перенесення літаків до Красного, бо Дієва 

Армія була в відвороті до Збруча. Дістає два прегарні літаки, форні
ровані "Льойди", з яких один розбився при пробнім леті, другий 

довго служив сотні. 

В місяці 1березні 1919. р. віднайдено випадково коло Проскурова 
великий летунський парк, де ·більше чим 100 апаратів доволі нових 
зразків DFW і LVG (Deutsche Flugzeug Werke і Luft Verkehrs Gesell
schaft) стояли на полі неприкриті і нищилися на дощі й вітрі. Ви
слано по них летунів і тоді один апарат при перелеті розбивається 

недалеко Проскурова під Чорним Островом. 

Персональні і матеріяльні доповнення дали спромогу перетворити 

на початку квітня 1919. р. Летунський Відділ на "Перший Летунський 

Полк." Зформовано 1-шу Летунську Сотню і під командою пор. А. 
Хруща вислано дня 9. квітня 1919 р. з 6-ма літаками і рухомою майстер

нею до села Дуліби коло Стрия в розпорядження ІІІ-го Корпусу УГА. 
В склад старшинського корпусу 1. сотні входили: ІJІор. Хрущ, сот. 

Пуза, сот. Новак, сот. Євський, сот. Алєлюхін, пор. Огар, пор. Земик, 

пор.Заславський,чет. Сєриків,чет.Коцко,чет.1V\овчук,чет.ll1епарович, 

чет. Яцура і хор. Кунке. ~В перших днях травня була ця сотня скріп
лена ще 6-ма додатковими літаками так, що перед першим відво

ротом УГА (в травні 1919. р.) числила 12 боєвих машин. 
Друга Летунська Сотня під командою полк . .Канукова залишилася 

в Краснім до обслуги І-го і 11-го Корпусів. Запасна Сотня і Кіш з вар
статами пор. Слєзака творили летунську базу з осідком в Краснім і 
мали служити в разі потреби до творення дальших полевих летун

ських сотень, яких пляновано 4 до 5. Полк. Кануков був водночас 

командантом полку. Приближення большевицького фронту до З~бруча 
викликало потребу скріпленої розвідки в напрямі ~большевицькоі 
армії. Спершу робила це 11-га Летунська Сотня, але тому, що вона 

була надміру обтяжена летами на фронті І-го і 11-го Корпусу, утво

рено ІІІ-тю Летунську Сотню, яка з 5-ма літаками під командою сот. 

Залозного відійшла до Тернополя. 

На початку травня 1919. р., перед офензивою Галлєра, кількість 
літаків в цілому полку виносила біля 80 апаратів, але летунський 
матеріял ·був частинно перестарілий і надмірними та частими летами 
сильно зужитий. 

ТЕХНІЧНЕ ЗАОСМОТРЕННЯ ЛЕТУНСЬКОГО ВІДДІЛУ 

Як з одної сторони летунство УГА розпоряджало відповідною 
кількістю добрих старшин і підстаршин та першою якістю пілотів, так 
з другої сторони летунські апарати, якими прийшлося літати, були в 
біл~шості вже висортовані від боєвої служби. Дал~ше були вони різ
номанітних типів і різної (німецької, австрійської, французької та 

4) До Відділу прибули: сотники Евген Пуза і Новак; поручники: Василь Ко
стів, Антін Хрущ, Франц Руд. Бсрнrубер і Савчук; хорунжі: Михайло Мовчук, Калі
шевський і Кунке; старші десятники: Кліщ Мельникович, Нойrавзер і Томас. 
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Обсерваційний літак австрійської продукціJї "LLOYD". - Крила покриті диктою. 
Перший летунський полк в Краснім мав таких літаків два, поміж багатьома літаками 
іншого типу. 



італійської) продукціі, а в додатку часто і ушкоджені а:бо й неком
плетні. Іх технічне вивінування було на той час досить вбоге: ні 
один літак не мав радіоапарату, ані приладів до кидання бомб, брак 
було компасів і фотоапаратів. Австрійські і німецькі війська, що іх 
боєвими залишками могла покористуватися УГА, мали в Украіні і 

Галичині дуже мало летунських формацій, а і ті були засоблені стар
шим вирядом, 1бо новіший був на боєвих фронтах на Заході. В Га
личині не С•уло ні одної фабрики зброї чи амуніції, ані теж арсеналу, 
де можна б було засобитися в якебудь боєве приладдя. Тому то 

приходилося українським летунам послуговуватися нераз примітива

ми, які були не до подумання в нормальній службі летунськоі фор

мації. Наприклад в самих початках організаціі Летунськото Відділу 
бракувало rумових камер до коліс, отже летуни радили ·собі в цей 
спосі1б, що сплітали зі сіна косу, обвивали нею колеса літака і на 
них пілот стартував машину до лету на фронт. Також летовище було 

примітивне-не було там ні метеорологічної ні навіть власної радіо
станції. Літак, :який відлетів, був вповні відтятий від своєї бази. Роз
відчі літаки мали тільки по одному скорострілові, що був на кру,говій 
рамі довкола сидження зорця. Зорець обслугував скоростріл. Боєві 
літаки "Нюпори" мали по два скоростріли, вмонтовані до .переду 

машини і синхронізовані з оборотами мотору. Ними стріляв пілот до 
переду, націлюючи на ворога цілим своїм літаком. Найбільш різно
манітним і різного походження ~був запас летунських бомб, а був та
кож час, що з браку правдивих летунських ~бомб кидали наші летуни 

lОО~фунтові міни, яких запальник перероблювала лябораторія Відділу. 
Ці бомби були дуже незручні в ужитті, й багато з них не розривалися. 
Іх достарчала Летунському Відділови Коломия, де був іх більший за
пас. 

Розвідчі а заразом бомбардувальні літаки були слідуючих типів: 
австрійські "Альбатрос '27" і ".Бранденбурr 64" з моторами Австро
Даймлєр, німецькі "D.F.W." і "L.V.G." "Льойд" і "Фокер." Боєві літаки 
були французькі "Нюпори" 17.С.І. і 28.С.І. з моторами "Le Rhone" 
("Рене"), холодженими повітрям, а як смару можна була уживати до 

них тільки рицинового олію. Скорість австрійських і німецьких літаків 

була 100 до 110 км. на годину, а французьких "Нюпорів" 150. Одино
ке, чого не бракувало Летунському Відділови, доки був в ~Галичині, 
це першоякісна, легка, летунська бензина і добрі смари, що іх достар
чала рафінерія в Дрогобичі. Три цистерни тоі бензини достарчено 

в січні 1919. р. також Головному Управлінню Повітряної Фльоти Дієвої 
Армії під конвойом 12-ох стрільців, що був під командою пор. Лиліча 

і його заступника, вістуна Михайла Шарика. На Надніпрянщині при

ходилося вже Летунськ1й Сотні господарити погінними матеріялами 
дуже ощадно. 

Літаки, що вже при іх наладнанні до служби були старим і зужи
тим матеріялом, зуживалися ще даль:ше при ~безупинних летах спер

шу в Галичині, а потім на Великій Украіні. А як тяжко приходилось 
працювати такими зужитими машинами, то підхлібну українським 

225 



Шкільний літак, з двома кермами "BRANDENBURG" В. 2. Мотор: Австро-Даймлер. 
Циліндрів 6. Кінських сил 200. На таких літаках вишколювали учнів-пілотів в українській 
авіяції в 1918-1920 рр. 



летунам оцінку видав німецький летун, що прилетів з Берліна до 
Кам'янця Поділь.ського і на доручення Уряду У.Н.Р. відбув лет до 
Києва, щоб скинути там летючки. При повороті осів на летовищі Ле
тунської Сотні УГА і оглянувши її літаки сказав: "Я ніколи не сів би 
на таку машину, у нас далеко ліпші апарати викидають, як зужиті і 

вже непотрібні. Але я вас вповні розумію, бо тільки патріот, якому 
в обороні ·батьківщини нема нічого страшного, полетить такою маши
ною на фронт". 

Згадати ;б ще слід про відзнаки на літаках, яких уживало летун
ство УГА. Як довго літаки були діяльні на українсько-польськім фрон-

ті, мали наші літаки над крилами вимальовані два круги, посередині 
жовтий, назовні синій. Мисливці "Нюпори" мали ще по боках тру
пячі черепи і кости навхрест, бо належали до "відділу смерти." Коли 
Летунська Сотня знайшлася на протибольшевицькім фронті, змінено 
<:иньо-жовті круги на тої ж краски паси на крилах і на боковій кермі 
на хвості, а на кадовбі додано чорної краски тризуб. Зроблено це 

тому, щоб відрізнити свого літака від большевицького, на якому ще 
стрічалося трикольорові кружки царської армії. По варшавськім до
говорі літаки Дієвої Армії мали на крилах синьо - жовту шахівницю, 
подібну до польської біло-червоної, саме на те, щоб уникнути об
стрілу союзницького літака. Відзнакою летунів УГА на уніформі був І 

нашитий пропелер на краю ковніра й на рукавах. / 
Стан Летунської Сотні в Краснім виносив 14 старшин, 130 підстар

шин і стріль.ців, 7 літаків, 2 особові і 2 тягарові авта. Для прирівнання 
варто подати, що пі.еля норми австрійської армії сотня повинна була 
числити 14 старшин, 120 ~підстаршин і стрільців, 8 літаків, 4 особові і 6 
тягарових авт. Летунська Сотня в Дулі·бах була в боєвім виряді дещо 

сильніша, бо на вершині своєї <:или мала 12 літаків (з них мисливі: 2 
"Нюпори" і один "Фокер", та бомбовози зі <:корострілами, а то: 4 
типу "L.V.G.", З типу "D.F.W." і 2 "Бранденбурrи"), а в транспортовім 
парку 2 особові, 4 тягарові авта і 7 пар коней з возами. 

БОЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЕТУНСЬКОГО ВІДДІЛУ 

Українське летунство не мало спеціяльних літаків до окремих 

завдань як наприклад до метання бомб, фотографування, опанцерених 

літаків до обстрілу ворожої піхоти з низького лету і т. п. Воно при
иінювало свою діяльність до виконання ;складних завдань цим типом 
машин, які були в його розпорядженні, без огляду на труднощі, що 
протиставилися завданню. Воно виконувало і далекося-глу стратегічну 

розвідку на 200-ЗОО км. в гли·бину ворожого запілля, і бомбардування 
важніших пунктів ворожого запілля чи фронту, і тактичне встрявання 

в боєву акцію власних військ . .В пильних випадках українські летуни 
виконували і комунікаційну сл}'ІЖ'бу між Начальною 1Командою і 
Корпусами, а навіть брали участь у заграничній службі до українських 

дипломатичних представництв. 

Спершу Летунський Відділ в Краснім виконував ~службу на фрон
ті довкру~ги Львова і вздовж залізничих ліній Львів-Перемишль і ,Львів-
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Рава Руська-Сокаль, а коли поділено його на дві сотні і І-ша Сотня 

перейшла до Дуліб коло Стрия, тоді й південний самбірсько-хирів· 
ський відтинок фронту мав свою сталу летунську обслу:гу. До кі~щя 
лютого 1919. р. виконувало українське летунство свої завдання майже 
без перешкод з ворожої сторони, 1бо польське летунство було тоді 
далеко сла1бше від українського, а наші визначні мисливці, як полк. 
Губер, сот. Євський, сот. Алєлюхін і чет. Сериків, наганяли своїми 
бравурними атаками на "Нюпорах" жах на польських летунів. Нераз 

траплялося, що ворожий літак випадково стрінувся із нашим, але ко

ли поба~ив "Нюпора", ,який звичайно ескортував бомбовика, відразу 
втікав або злітав на землю, бо знав, що ані скорістю ані силою вогню 

не дорівняє. Холоднокровний сот. Євський пописувався над Льво
вом петлями довкола шрапнельних хмаринок, що розцвітались коло 
нього, а це викликувало тільки гнів у сот. Алєлюхіна і чет. Сєрікова, 
бо кожна петля осла1блювала крила літакові, яким приходилося їи 
пізніше літати. Чет. Сериків у відплаті за напад польських літаків на 

нього, гнався за ними аж на Янівське оболоня, знижуючись понад 

саму землю та сиплячи по них скорострілом. 

В першій половині березня 1919 р. появилася у ворога більша 
кількість літаків, але й тоді він уникав стрічі, в ,якій не мав би 5-6· 
кратної переваги. До одного бою, що міг закінчитися для українсь
ких летунів тра,гічно прийшло в квітні, коли розвідчий літак з чет. 

Шепаровичом і старшим десятником Клішом був в леті на шляху 
Львів-Перемишль, а ескортував його мисливським апаратом пор. Ру
дольфер. Над Львовом напало на них нараз 8 польських літаків. Пор. 
Рудольфер кинувся негайно до оборони розвідчого літака, даючи 
йому змогу відлетіти з району бою. По кількох скорострільних се
ріях пор. Рудольфер зазнав тами в стрілянні і мусів старатися вийти 

з оточення ворожих літаків, а тоді він пірнув у хмару, злетів понад 
самі дахи Львова, З!гу~бив своіх ворогів і вернув ціло до бази. 

Загально в місяці квітні зазна·чилася жвавіша діяльність польсь
кого летунства на цілому фронті, очевидним отже було, що воно 

дістало більшу підмо,гу в нових машинах і пілотах. В цей час була 

вже на українськім фронті ворганізована в Америці "Ескадра льотніча 
ім. Тадеуша Косцюшкі", з якої два американські летуни згинули в 
боях з українськими летунами. Похоронено іх на цвинтарі "оброньцуф 

Львова". Загалом мисливці галицького летунства закарбували на сво. 

їх апаратах 1'6 з1битих польських літаків в повітряних ~боях, з чого 
9 побід було в рахунку сот. Євського а решта пол. rубера, сот. Алє
люхіна, чет. Сєрікова і пор. Рудольфера. 

В боєвій акції стратило галицьке летунство тільки одну машину 
в слідуючих обставинах: В день перед Різдвом ( 4-го січня 1919. р.) 

пор. П. Франко, який з днем 1-го січня ~був вже іменований сотником, 

полетів зі старшим десятником Кавутою на північ, перевести розвідку 
шляху Львів-Сокаль-Володимир Волинський. По дорозі скинув бомби 
на кілька залізничих двірців, але недалеко Володимира Волинського 

мотор, ушкоджений мабуть обстрілом, перестав працювати і летуни 
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приземлилися в глибокому снігу коло ~села Бубнова. Обидва летуни 
попали в польський полон. Сот. П. Франко дістався до табору поло

нених "Домбє" під Краковом, звідки удалося йому втечи і через 
Прагу, ~Відень, Будапешт, Станиславів вернув 21-го сі"Чня до Летунсь
кого Відцілу. Не так легко пішло Кавуті. Він пробував втікати раз з 
біжучого потягу, а тричі з табору в "Домбю". Аж за четвертим 
разом утік, передістався через польський фронт, і, збідований та змо
рений, вернув місяць пізніше до Красного. По повороті з неволі був 
сот. П. Франко командантом Летунського Відцілу до 26-го березня 
1919. р., а 10"ІГО квітня від'їхав до Білгороду в Сербії з місією Черво
ного Хреста в справі українських полонених. Команду по нім пере
няв полк. Кануков. 

Найбілмпе пожвавлена діяльність летунства УГА припадає на 
місяці квітень і травень 1919. р., коли почалася концентрація польських 
військ до наступу на УГА. Тоді відбуто в обидвох сотнях найбільше 
летів на піхоту противника в маршах і проти ворожого летунства. 
Літаки при нападах на ворожі колони в марші знижувалися на 200-
300 м. і звідти розпо"Чинали обстріл зі скорострілів. З цих летів по
вертали літаки до своєї бази майже завжди з рядом дір у кадовбі і 
крилах. Деколи були ушкоджені і мотори. 

З комунікаційних летів згадати би три важніші лети, переведені 
галицькими летунами. Перший: Коли УГА під напором військ f'ал

лєра була в повнім відвороті, на приказ Начальної Команди Yr А від
летіли пор. Слєзак і ст. де1сятник Найгавзер до 'Відня, що·б перевезти 
протест Уряду В.О.У.Н.Р. на ужиття військ Галлєра проти УГА. Цей 
протест мала доручити українська дипломатична місія Антанті. 

Другий лет: Під кінець місяця вересня 1919. р., коли УГА з при

чини шаліючої серед її рядів страшної пошести жахливого сипного 
тифу знайшлася в ~безвихіднім положенні в "Чотирикутнику Смерти", 

Начальна Команда У:Г А вислала сот. Ш. і пор. Хруща літаком до 
Відня в дипломатичній місії для рятування решти армії. По двох тиж

нях вертали згадані летуни з важними дипломатичними документа

ми в Україну. Вони вистартували на летовищі в Асперн під <Віднем, пе
релетіли Австрію, Угорщину, Карпати і, минаючи Басара•бію зближали
ся вже до Дністра. Мряки, що залягли Дністрову низину, змусили 
летунів знизити лет, а тоді румуни обстріляли літак, ушкодили мотор 
і примусили наших летунів 'Приземлитися на румунськім боці, за
ледве кількасот кроків від берега Дністра. В безвихіднім положенні 
летуни підпалили літак і, відстрілюючися румунській граничній сто
рожі, до~бігли до Дністра та кинулися вплав через ріку. Обстрілювані 
дальше румунами доплили вони до українського берега і, хоч стра
тили літак, вернули до сотні з дипломатичними документами. 

Третий лет: Весною 1920. р. з Великої України відлетіли сот. 
Євський і пор. Бернгубер до Італії, щоб закупити там кілька літаків 
для Армії У.Н.Р. При випробуванні літаків робили вони коркотяги та 
мертві петлі, що в них оба вони ·були мистцями. При одній такій 
петлі пор. Бернгуберові обірвався пас, що ним пілот прив'язуетьс·я до 
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крісла, він випав з літака і розбився на смерть в одному італійському 
містечку. Сот. Євському за прегарне літання подарували італійці 

літак "Спад" з двигуном "Гіспано Суіза" і він перелетів на нім з 
Відня до •Києва і на:зад. Дорогу назад зробив навіть без приземлення. 

Сот. Петро Франко Чет. Теодор Яцура 

ПУТОБАЛЬОННА СОТНЯ. 

Головному Управлінню Повітряної Фльоти Дієвої Армії під ко

мандою полк. Віктора Павленка підлягали дві Команди : авіяції (літаків) 
і повітроплавання (бальонів). Командантом першої був сот. Нако
нечний, другої полк. П. Крицький. В посіданні Команди Повітропла
вання були бальони і потрі'6не для них устаткування, але рухома війна 
з большевиками не дозволяла на їхнє ужиття на фронті Дієвої Армії. 

Зате позиційний фронт під Львовом вимагав аж надто обсерваційної 
служби бальонів. На пропозицію Начальної ·Команди МГ А привезено 

отже до Галичини два прив'язані бальони зі всім потрібним для них 

матеріялом і зорганізовано в березні 1919. р. окрему, поза Летунським 
Полком УГА, "Путобальонну Сотню" . Приказом Начальної Команди 
УГА розділено її на дві чети по одному бальонові та по одній четі 

приділено до П-го і ІІІ-то Корпусів. Обі чети доповнили обслугу і 
скоростріли до ОІборони та негайно розпочали свою працю на фронті 
під Львовом. 

Чета приділена до ІІ-1го Корпусу мала свій постій в районі 2-гої 
Коломийської 6риrади в Старому Селі і тут мі,ж бальоном а польсь
кими літаками відбувалася стало ніби гра в піжмурки. Коли появлявся 
бальон на небі м0:rутнів обстріл польських позицій українською арти

лерією, та збільшувалася докладність того обстрілу, а це викликувало 
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люту реакцію польських летунів, ,які зараз появлялися довкруги ба

льона і брали його під обстріл. Тоді обслуга стя•гала бальон на зем
лю, скоростріли відганяли напад, а коли небо прочистилося, то знову 

на ньому появлявся бальон готовий до обсерваційної слуЖІби. На по
чатку травня 1919. р. стягнено обидві 'Чети до запілля для направи 

ушкоджених ворожим обстрілом 6альонів і доповнення залог. Коли 

в травні рушився фронт і настала маневрова війна, путобальонна сот

ня, не маючи жодного примінення, •була в запасі при команді П-го 
Корпусу. В часі відвороту весь матеріял пропав, а сотню розв'язано. 

ТРАВНЕВИИ •ВІДВОРОТ-ЧОРТКІВСЬКА ОФЕНЗИВА 

Коли в квітні 1919. р. прибула з Франції на польський фронт добре 
озброєна й вивінувана 10-тисячна армія ген. Галлєра та в дні 15. травня 
розпочала свій наступ на відтинку Хирова в напрsімі Дрогобича, по

чала У1Г А відступати, а з цим розпочався й для нашого летунства пе
ріод пересувань з одної на другу, провізоричну базу. Вже 18. травня 
відходить І-ша летунська сотня зі свого постою в Дулібах коло 

Стрия до Станиславова, при чому чинні літаки слідкують в розвідоч
них летах за напрямними польського наступу. Дня 25-го травня вони 

відлетіли на приказ летунського референта Д.С.В.С. сот. Ев. Пузи 
на Закарпатську Укра,їну у зв'язку з пляном полк. Віктора ·Курмано

вича не відступати дальше на схід, а створити фронт на Дністрі з 

Карпатами й Закарпаттям ,як запілл•ям, зискуючи в ;цей спосіб можли
вості набування з Чеха-Словаччини так потрібної для УГА зброї й 
амуніції. Та чехо-словацька влада інтернувала наших летунів й за•бра

ла літаки. В той час румуни в змові з поляками обсадили Покуття по 
лінію Дністер-Нижнів-Надвірна-Ворохта і тим самим плян полк. Кур
мановича став нереальним, а румунська нікчемність ще тільки приспі

шила повний відворот УГА на галицьке Поділля. Перед навантажен
ням летунськоі сотні в Станиславові прийшлося ще четареві-летунові 
Федеві Яцурі ліквідувати польські студентські 1боївки, які зі зброєю 

намагалися захопити залізничий двірець та цим унеможливити відво

рот сотні. Через Нижнів-'Чортків переїхав поїзд аж до Заліщик, а 
звідси перевезено майно сотні на підводах до Скали над Збручем. 

Дру~га летунська сотня, запасна сотня і Кіш залишилися на корот
кий час в Краснім звідки, знищивши на приказ вогнем всі бараки й 

варстати, відійшли до Озірної. Рівночасно з від'їздом іхнього евакуа

ційного поїзду відлетів полк. Кануків з двома мотористами в район 
Тернополя підшукати догідний летунський майдан та в годину пізніше 

впав літак біля Озірної ·з висоти бОО м., при чому всі три летуни 
згинули. Як виявило пізніше слідство, причиною катастрофи був са

ботаж пілота сотні, віденця, хор. Куб ша, ~підозрілого в комунізмі. 5) 
Коли Булава І-го Корпусу зміняла у відвороті свої постої з Ка-

5) Як засвідчив один з авіамеханіків мав Кубш маніпулювати коло апарату 
полк. Канукова й мабуть всипав до бензиновоrо резервуару сталевий шріт, що 
спричинило затамування допливу бензини до мотору. Перед закінченням слідства 
Кубш, очевидно свідомий свойоrо злочин.у й майбутньої кари, підступом дібрався до 
одноrо з літаків і вистартував до втечі. В поrоні за ним піднявся на "Нюпорі" сот. 
Євський, діrнав йоrо над Теребовлею і зістрілив. 
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мінки Струмиловоі до Золочева, до Тернополя а відтак до Сухоставу, 

перейшла й 11-·га сотня спершу до Березовиці під Тернополем, опісJІЯ 
до rермаківки. Сюди перейшла теж і І-ша сотня. Літаки виказували 
весь час по '5-'6 летів денно, бо не могли за1бирати зі собою більше 
бензини, як на дві ·години лету. 

Лід час чортківської офензиви почали війська УГА посуватися 
скоро вперед, а враз з ~цим потреба ·скорої .розвідки вимагала від 
летунства великої натуги. Розвідчі й боєві літаки були в безустанних 

летах на фронті. В одному з тих летів сот. Євський зістрілив у по
вітряному 6ої над Зборовом польськото літака (новий німецький лі
так типу "Фокера"), який опісля віднайдено й розмонтовано для 
вжитку власної майстерні. 

З'єднані І-ша і 11-га летунські сотні переносять свій постій з rер
маківки до Теребовлі, вигружують технічний матеріял та варстати й 

тут розпо'Чалася гарячкова праця над монтуванням нечинних апаратів 
до лету. Вже по кількох днях дістала І-ша сотня б летоздатних роз

відчих літаків, а П-га доповнила ~боєві апарати до 'Числа 4 й ними хо
ронила розвідчі лети І-шої ·сотні. іНаправчими варстатами завідував 
спершу пор. Степан Слєзак, а після його відлету до Відня пор. Василь 
Костів. В Теребовлі доходить до летунськоі сотні однорічник-вістун 
Володимир Пилипець, який скінчив вишкіл військово1го телефоніста й 
телеграфіста й став шефом зв'язкової служби летунського полку.б) 

Та небавом почали українські летуни привозити зі своїх далеко
дистансових летів невідрадні для У:Г А відомості. Поляки підсилені 
свіжими дивізіями, що іх стягнули на фронт шляхами з Кракова і 
Люблина, розпочали протинаступ, а УГА забракло стрілива. Почався 
другий відворот до Збруча. Летунські сотні переїжджають 4-го липня 

до останього летовища на галицькій землі, до Гусятина. Звідси зліта
ють апарати на розвідку вглиб краю, але й починаються вже при
·готування до переходу Збруча. По'Чаткові вісті, що широкоторовий 
зазбручанський залізнодорожний шлях з Гусятина до Ярмолинець 

перебивають на нормальноторовий, щоб приняти 1безліч галицьких 
транспортів, на жаль не справдилися. Прийшлося евакувати летунські 
сотні на сільських підводах. 

Дня 16-го липня по полудні довженна валка підвод з летунським 
матеріялом перейшла міст на Збручі прямуючи на Кам'янець Поділь

ський. Та і в цьому часі вистартовували літаки до лету для провірки 
переходів УГА через річку та напрямку її п осувань на Великій Украіні, 

забезпечуючи водночас відступаючу армію від несподіванок з боку 
ворога. 

6) На Великій Україні підвищений до ступня хорунжого. Там відійшов до 
школи пілотів, яка була зорганізована в Кам'янці Под. при 1-шім Запоріжськім Окре
мім Авіозагоні Дієвої Армії (командант сот. Жаховський) й остався при формаціях 
Дієвої Армії. На його місце прпйшов в той час до сотні хор. Іван Лакуста, Буко
винець, і остався при ній до кінця ії існування. 
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ОФЕНЗИВА НА КИІВ 

Надходив вже вечір 20-то липня, коли довга валка летунських 
сотень, переїхавши ·Кам'янець Подільській, розтаборилася при летун

ськім майдані, який лежав по східній частині міста. На ньому застали 
5-моторовий німецький літак-великан "R. XIV" який в слу.>Юбі Уряду 
УНР курсував між Берліном і Кам'янцем Подільськім. Під крилами цьо
го великана примістилися 4 малі ·боєві літаки летунськоі сотні гейби 
курчата під крилами квочки. Німецькі пілоти оглядали ці машини і 
дивувалися, що українські пілоти мають відвагу підноситися на тих 
старих, зужитих машинах та ще й летіти на фронт. 

В дні 23-·го липня відходять сотні до містечка Шатави і там на 
полі, при шляху Кам'янец-Дунаівці розложено ганrари для літаків 
і на мети для людей. На цьому майдані простояли летунські сотні пов

ний місяць, готовляючись до нових 1боєвих завдань, які стояли перед 
ними. В тій цілі провірено всі літаки, пересортовано технічний матеріял 

і, що було непотрібне в рухомій війні, зложено у відповідних складах в 
Кам'янці Под., Тим чином відтяжено сотні від балясту, який тільки 
утруднював би працю під час переїзду з місця на місце. З відкиненням 

непотрібного технічного матеріялу зменшено також число старшин і 
стрільців. Відпущено домів до Галичини часть зареквірованих підвод. 

Від'ізджали старші господарі, молодші просили самі затримати іх при 
сотнях. Зреорганізовано обі сотні по спеціяльності на боєву і розвід
чу, а по місячній праці зголошено Начальній Команді УГА, що сотні 
готові до акції. 

Розпочалися розвідчі лети в напрямі Старокостянтинів, Берди
чів, Вінниця, Жмеринка, Вапнярка для підготови офензиви на Киів. 
Цю офензиву розпочала УГА і Дієва Армія вже в перших днях 

серпня і стрінулися з найсильнішим опором большевицькоі армії 
в районі Жмеринки. За станцію Жмеринка, ключ до .києва і до 

Одеси, велися весь перший тиждень місяця серпня завзяті та кри

ваві 1боі. Найбільшу втрату .завдавали українським частинам боль
шевицькі могутні панцерники, що під іх прикриттям большевицька 
піхота вискакувала до протинаступів там, де українські розстріль

ні йшли побідно вперед. Тому дня 7-го серпня дала Начальна Ко

манда приказ летунським сотням вдарити всіми літаками на стан

цію Жмеринку, а ·головно виключити з ~бою ворожі панцерники, ски
нути на них 1боМ!би, попереривати залізничі рейки та скорострільним 
вогнем не дати іх направляти. Цілий день 7-го серпня кружляли літа

ки між Шатавою і Жмеринкою і, виконуючи приказ На'Чальноі Коман
ди, допомогли українській артилерії і піхоті зламати опір большеви
ків та заняти Жмеринку . 

. коли українські війська стояли вже під Вінницею, перейшли ле
тунські сотні до Нової Ушиці, а по занятті Козятина й Бердичева до 

Вінниці. В перемарші через Бар перегружують майно з возів у вагони, а 
тимчасом переїздять підводи до Вінниці дорогами. У Вінниці сотні 
збагачуються одним літаком, якого зістрілено большевикам. Здобу

тий літак не мав великих ушкоджень, його направлено і під назвою 
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"червоний" включено до фронтової служби. По чотирьох днях по
буту у Вінниці летунські сотні переходять до Козятина і звідси літа
ють на Хвастів-Київ. В день перед заняттям Києва одержано від На
чальної Команди У•Г А приказ: "Під час наступу власних військ на Киів 
має що найменше один літак кружляти безпереривно над містом і ІГО· 

лосити, як заховуються червоні війська та куди наступають війська 

ген. Денікіна. ·Коли ж українська армія посунеться на схід поза .київ, 
сотні мають відійти до Посту Волинського під Києвом." Сотні випов

нили тільки першу 'Частину приказу, бо другої не довелось - й за
лишилися в Козятині до 17-го вересня 1919. р. При виконуванні даль
шої розвідчоі служби в Козятині показалося, що три розвід'Чі лі
таки, через часте уживання на фронті, стали неспосібними до лету. 

Треба було примінитися до конечности і стягнути дотеперішні дві ле
тунські сотні в одну, яка вела дальшу працю на фронті під назвою 

І-ша Летунська Сотня УГА. 

Дня 17-го вересня переходить сотня до Вінниці і розташову
ється на летунському майдані над Бугом недалеко кримських ка

зарм. Тут перебула сотня тяжкі часи лихоліття, яке переживало все ук

раїнське військо в "Чотирикутнику Смерти". Серед вояцтва і стар
шин УГА поширилася страшна епідемія жахливо·го тифу, проріджені 
ряди армії не в силі були тримати фронт перед наступаючими чер

воними і білими московськими військами. Знесилена летунська сотня, 
що вже цілий рік працювала в незміненому складі людей і послуго

вувалася тими самими, .безустанно направлюваними літаками, добу

вала послідних сил, щоб бодай у часті виконати доручені ій розвідчі 

завдання. Серед командного складу УГА були ще надії на перехід до 

Румунії, щоб врятувати те, що ще можна :було рятувати. Поки з ру
мунами велися в цій справі пере1говори, частини УГА по'Чали стяга

тися на північний берег Дністра. Кінчався жовтень і летунська сотня ді
стала також приказ переїхати з Вінниці до Могилева над Дністром. 

Румуни відмовили переходу решткам УГА на свою територію, й 
тому летунська сотня вертає назад до Вінниці. На цей час припадає 

згаданий вже ранше лет хор. Хруща в місії до Відня й драматичний 
його поворот до сотні. І цим разом знову виявилися даремними 

всякі дипломатичні старання про рятунок для Украіни. Антанта була 
глуха. Україна була зі всіх боків замкнена 1бльокадою і ·будь яких 
надій на поміч і рятунок для загибаючих українських військ не було. 
В очах Антанти УГА уходила, в наслідок польської пропаrанди, за 
большевиків-комуністів, хоч своїми грудьми обороняла і охороню
вала саме Антанту й цілу Західню Европу від заливу комуні~зму. 

З ДЕНІКІНЦЯМИ 

Осінь 1919. р. була холодна і слотлива й скоро настала ·зима. Ле
тунська сотня, що В!Же зовсім знесилена, перебувала дальше у Вінниці, 
застановила свою •боєву-розвідчу діяльність. Люди по'Чали щораз ча
стіше хворіти на тиф. Не було куди віддавати їх на лікування, бо 
шпиталі були переповнені, а що сотня весь час жила у вагонах, то від-
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ряджено два вагони під "тифозників," при чому, ще здорові, пік

лувалися хворими. Начальна Команда УГА, шукаючи порятунку для 

догаряючої в тифозній гарячці армії, підписала з Добрармією ген. Де

нікіна 6-го листопада в Зятківцях договір, на підставі якого Yr А увій
шла в склад "Збройних Сил Півдня Росії." Рівночасно .командування 

Армії У.Н.Р. шукало порятунку в Польщі. Так то дві братні українські 
армії обмінялися своїми відвічними ворогами-окупантами: Галицька 

Армія пішла в союз з Денікіном, Наддніпрянська Армія з Польщею. 
Трагедія України не могла знайти більше драматичної розв'язки. 

Дня 17-го ~грудня летунська сотня від'їхала на приказ Начальної 
Команди УГА до Одеси. В Одесі мала сотня-згідно з денікінськими 
зобов'язаннями- перевести повний ремонт наших апаратів і моторів, 
дістати в доповненні також нові літаки і потр~бний технічний матеріял 
із Таганрогу і перевести Е себе реорганізацію, щоб з весною стати 

спосібною до фронтової служби. Дня 21-го грудня сотня розложилася 
на зимові кватири 5 км. поза містом в нечинній фабриці літаків 

"Анатра." В першу чергу передала сотня до одеських шпиталів своіх 
хворих на тиф і перевела дезинфекцію людей і приміщень. Сот. 
Фостаковський зайнявся усуненням великих браків сотні в умундиро

ванні, взутті і ~біллю, в чому сотня не мала жодно1го приділу ще з 

часу відвороту зпід Львова. У своїх стараннях о приділ одностроїв і 
всякого вояцького запотребування із складів денікінської армії, сот. 

Фостаковський стрічав по денікінських урядах і маrавинах старшин

українців, які радо йшли йому на руку у видачі виряду Із складів, 
повних всякого англійського добра. Протягом місяця сотня пере

одягнулася по "англійськи" так, 1що не можна було дивуватися меш

канцям Одеси, які нас називали не ·галичанами, а "англічанами". ~Гірше 
стояла справа з літаками та технічним матеріялом. Денікінці не лиш 

що не вивінували сотні обіцяними новими апаратами, але за1брали ще 
від неї один найліпший літак. Всяка праця сотні в технічній ділянці 
у~стала. 

Військовий договір УГА з денікінцями складано в час, коли сама 

:його армія була вже в повному розкладі. Під ударами червоної армії, 
а також в наслідок повстань у запіллі, денікінська армія була змушена 
впродовж листопада, грудня і січня відступати на полудень. Одеса 
була заповнена вояцтвом і офіцерами денікінської армії, що ·їх начис
ляли тоді в місті ~біля '20 тисяч жовнірів і 20 тисяч офіцерів. Біло
rвардейські офіцери розпоряджали великими сумами нЗІгра0бованих 
грошей, заповняли одеські каварні, ресторани, нічні льокалі, клюби 
гри і гуляли, гуляли "танцем ~смерти". При крайній нужді населення 
Одеси, що її поглиблювала епідемія тифу і виїмково гостра зима, 
кожному було очевидним, що оргії п'яної офіцерні мусять скінчи
тися для неї катастрофою. В передбаченні цього старшини і підстар
шини летунської сотні почали нав'язувати контакт з місцевими укра
їнськими освітними і робітничими організаціями. Робітники і інтелі
rенція, що мали нагоду пізнати талицьких летунів, полюбили їх і 
обіцяли заступитися за них, наколи 1б "червоні" опанували Одесу, на 

що й заносилося. 
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'В другій половині січня 1920. р. діючий тоді шеф штабу Началь
ної Команди ген. r. Ціріц, передав з невідомої причини команду летун
ської сотні новоприбулому з Відня німцеві, сот. Рудольфові фон 
Кюгне. Цей розпорядок Начальної .команди не був для сотні спри
ятливий тому, що новоприбулий командант зовсім не визнавався у 
складній ситуації У.Г.А., дальше й тому, що він порозумівся з денікін
ським командантом 3-го лет. дивізіону полк. Гартманом (теж мабуть 
німцем) і узискав від нього розпорядження, що летунська сотня УГА 
має евакуватися разом з З-тим дивізіоном пароходом на Крим до 

Севастополя. Положення для сотні стало тим прикріше, що її новий 
командант відкомандирував досвідчених сотенних старшин, сот. Фоста

ковського і пор. Хруща, як тепер йому зайвих, в розпорядимість ота
мана В. Оробка, який був в той час командантом міста Одеси для га
лицьких частин. Від цеї евакуації на Крим врятував сотню тодішній 

Начальний Вожд УГА, ген. Микитка, який вислухавши застережень 
сот. Фостаковського, здержав завантаження сотні на корабель. Справ

ді сотня, на приказ свого нового команданта, покинула ранком 3-го 
лютого 1920. р. <Свої квартири в фабриці "Анатра" і була завантажена 

до поїзду на товаровій станції в Одесі, але прихильні нам залізничі 

робітники, щоб не пустити транспорту до порту, "ніяк не могли 
знайти для нього паровоза." 

В цій ситуації застає сотню большевицький переворот, що ЙО['О 
перевели одеські комуністи в пополудневих годинах дня 5-го люто:го 

1920. р. Повстанчі комуністичні групи, підсилені славними одеськими 

"босяками," наступаючи з передмість Одеси, ·головно з т. зв. Мол

дованки, займали вулицю за вулицею в напрямі до центру міста і до 
порту. Денікінці, мимо великої чисельности своєї залоги, не зуміли 
вже зорганізувати відсічі і, потративши голови, в паніці втікали до 

пристані, щоб заладуватися на кораблі. Втікала також многотисячна 
російська буржуазія, яка з цілої Росії, в утечі перед большевицьким 
терором на південь, знаходила в Одесі якийсь час захист під охо
роною гармат антантських кораблів. Тепер, заімпровізовані комуніста

ми з одеських візників - однокінок, "натачанки" вганяли вулицями 
мkта й ширили терор і паніку. Одеса спливала три дні і три ночі 
кров'ю, її вулиці вкрилися трупами. При ладуванні кораблів розгра
валися жахливі дантейські сцени, коли большевики по опануванні 
узгір'я над портом почали січи зі скорострілів по десятитисячній товпі, 
що згромадилася в пристані при кораблях. 

Під час цього летунська сотня замкнула цілу товарову станцію і 
зробила з неї свого роду фортецю. Положення сотні було добре, бо 
вся товарова станція була обведена з боку міста грубим муром, в 
якого брамах і хвіртках поставила сотня сильні застави, а по цілій 
станції переходили стало її патрулі. Денікінцям відмовлено права всту
пу на станцію, а коли ''босяки" пробували вдертися для грабунку, 
сотенні скоростріли відганяли їх на пристойну віддаль. Тим способом 
урятувала сотня себе від евакуації, а величезне майно, яке було на
копичене в ва·гонах, від розграблення. Сотня нараховувала в той 
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час 200 крісів і ·була добре здисциплінованою і боє·здатною одиницею. 
До сотні вернули сот. Фостаковський і пор. Хрущ, бо тимчасовий 
командант сот. фон Кюгне десь в той ·час був заподівся. З'явився що

правда пізніше в сотні, та хіба тільки на те, щоб заявити, що пере
ходить на служ1бу большевицької авіяції та від'їзджає до Москви. 

Хор. Володимир Пнлипець Вістун Михайло Шарик 

З ЧЕРВОНОЮ АРМІЄЮ 

Коли вже вуличні •бої пригасали, увійшли до міста фронтові ча
стини Червоної Армії. Команда большеви.цької дивізії залишила ле
тунську сотню на старому місці й доручила їй дальшу охорону то

варового двірця. 

Від З-го лютого до половини квітня 1920. р. не брала летунська 
сотня участи у жодній боєвій ні розвідчій акції ; був це для неї час 
відпочинку та приготувань до дальшого, невідомого тоді виступу. 

В цьому часі закріпила сотня дружнє до неї відношення з боку укра
інської одеської громади з нагоди двох прилюдних виступів, під час 
яких мала змогу виявити не тільки свої незломні, патріотичні почу

вання, але й небуденну в час загального розладу карність і ди1сци
пліну. Моментом поглиблюючим це взаїмне довір'я й дружбу, була 

участь сотні (13-го лютого 1920. р. ) в урочистому похороні комуні
стичних діячів (а скільки ж було між ними й українських патріотів .... ), 
що їх розстріляла денікінська контррозвідка, а передусім участь 
в святі відкриття пам'ятника Т. Шевченка в роковини його народин. 

Влаштували ~це свято українські організації й клюби, щоб заманіфе
стувати перед червоним окупантом український характер Одеси, при 
чому на ~олі маніфестації доконечне хотіли мати озброєних ·галичан. 
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Та тому, що наказом військового команданта Одеси було заборонено 
мати воякам в ча•сі паради набійниці й набої, йшло на чолі походу 
195 вояків летунської сотні тільки при крісах ... і з набоями в ки
шенях. Маніфестація була справді велична, та не о'бійшлося на ній 
без большевицької провокації. Большевицький комісар у своїй за
диркуватій промові переконував, що Шевченко від народження був, 
очевидно, комуністом й •боровся ва "рабочий клас Расєї", - та, не 
довго було ждати, як дав йому належну відправу виздоровець, сотник 

7. гармат. полку Ст. Когут, п'ятнуючи московське насилля над Україною 
та цитуючи численні уривки із Шевченківських поем, в яких цей 

осуджував насилля московського окупанта-тирана. 

Очевидно, боль~шевицька команда не могла бути байдужна ні 

до братання сотні з українцями Одеси, ні до маніфестаційних виявів 
її націоналістичних почувань; позірно гляділа на це прижмуреним 

оком, бо бажала заховати цілою цю взірцево здиоципліновану сотню 
для вжиття її в боях з ненависними для галИ'Чан поляками. А в тому 

часі ще й збільшився старшинський склад сотні, бо прибули до 
неї зі стаціонованого в Кам'янці Под. летунського відділу Дієвої Армії 

випробувані ,старшини летун-ми.сливець, полк. 6'горів і зорець-аеро

фотограф сот. Пономаренко, які не злюбили поляків, не хотіли йти до 
Польщі і з Кам'янця пробилися аж до Одеси.7) 

Боль:шевицьке командування надало сотні під кінець місяц:я лю
того "політрука" Івана rулова, мовляв, кол. робітника зпід Москви, 
який зорганізував вправді сотенний клюб-читальню в пульманівському 
вагоні на станції, та заломився у свому деструктивному розгоні на 

нелюбих йому синьо-жовтих прапорцях та на спробі створити рево
люційний комітет підстаршин (очевидно із проти-старшинським ві

стрям), про який .ці й чути не хотіли. 

Поправді на вістрю меча станула справа зараз же після Шевчен
ківської маніфестації. О~еський комуністичний провід добачував не
безпеку в далеко йдучих зв'язках галичан з робітничими клюбами 
та українською громадою, бо це не тільки параліжувало комуністичну 
пропаrанду, але й легко прищіпити могло серед українського загалу 

новий погляд на революційно-визвольну справу. Тому то й летунський 
референт команди червоної дивізії поставив вимогу передати йому 

літаки та ·весь технічний матеріял як воєнну добичу. - а це рівня
лося ліквідації сотні. І знову сот. Фостаковський поїхав як відпоруч
ник сотні до Начальної Команди Ч.У.Г.А. У тому самому вагоні, де 

перед двома місяцями прийняв його ген. Микитка, стрінувся він цим 
разом з "товаришами" Порайком і Затонським. По вислуханні звіту 
сот. Фостаковського про стан сотні, її потреби для зорганізування 
в знову ~боєздатну летунську ескадру, сказав Порайко: "Ми вас бу

демо ще потребувати. Вертайте, товаришу, спокійно до •сотні і при
готуйте сотню до скорого від'їзду. Наші доручення передамо по дроті 
кома·ндуванню дивізії ·В Одесі." 

7) При сотні перебули вони до кінця її існування, а опісля вернули назад до 
авіяціі Дієвої Армії У.Н.Р. 
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Дня '2-го квітня наказано сотні від'їхати з Одеси до Посту Во
JІинського під Києвом. Тут доповнено протягом трьох тижнів технічний 
:иатеріял і приладжено до вжитку 7 літаків, випробовуючи їх летами 
над Києвом. На третій день Великодних Свят від'їхала сотня до 
Бердичева в розпорядження 1-шої ·бриrади Ч.У:Г.А., яка була вже на 
фронті під Чудновом в складі 44-тої большевицької дивізії. Сотня 
станула постоєм в цукроварні, а за нею влаштовано аеродром. Літа

ки, які ·перелетіли з ·Києва до Бердичева повітряним шляхом, розпо
чали негайно свої розвідчі лети. Дня 24-го квітня налетіли на станцію 

Бердичів три польські літаки й скинули ·бом1би. Великої шкоди вони 
не вчинили, проте сот. Євський вистартував своїм "Нюпором" й одно•го 

з них зістрілив, за що ще того самого вечора одержав подяку й 
похвалу команданта 44-тої дивізії, полк. Дубового. 

Вістун Мих. Шарик (з ліва) і десятник 
Данила Залеський (з права). 

Дня 25-го квітня 1920. р. прорвали поляки фронт і сотні наказано 
відворот до ·Козятина. Коли під вечір 26-го квітня літаки приземли
лися на вигоні недалеко залізничої станції, а летунський поїзд заїхав 
на запасний тор в Козятині, застали вони вже тут ешелон зі штабом 

44-тої дивізії та повно втікаючих большевицьких транспортів. Тут 
же, за твердженням знайомих залізничників, мав бути в запльомбова

них вагонах транспорт арештованих галичан з 2-ої бриrади, які під

няли були у Вінниці повстання проти большевиків. Вже западала ніч. 
як зі східньої сторони Козятина почулися спершу крісові й скоро
стрільні, а згодом і гарматні стріли. Загально думали, що то наступа
ють на 6ольшевиків повстанці, та виявилося, що це була полІ>ська 
1-ша кавалерійська дивізія ген. Ромера, •яка маневруючи лісами на 

північ і схід від Бердичева, проскочила аж до залізничого шляху Ко

зятин-Хвастів, перервала його й вдарила на Козятин зі сходу. Цілу ніч 
йшов завзятий бій о станцію, просвічував ясний місяць. Ешелон ле
тунської сотні знайшовся між польським молотом й большевицьким 
ковалом, бо від поля обстрілювали його поляки, а від станції бив по 
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ва·гонах 1бо.льшевицький панцерник аж тріски летіли. Бу.ли ж там 

галицькі бунтарі! 

Досвітком 27-го квітня вспі.ли ще продертися до .літаків на вигоні 
сот. Євський та пор. Хрущ, пор. Огар і ст. десятник Масикевич і під 
скорострільним вогнем вистартува.ли на двох машинах, від.літаючи в 

сторону Києва. 
Ко.ли зійшло сонце, ціла станція .козятин з 10 тисячами полоне

них бу.ла вже в руках по.ляків. В по.лон попала й частина старшин, 
підстаршин і стрільців летунськоі сотні. Частина продерлася ніччю 
на дооко.личні села й пробувала дістатися до Києва. Летунський поїзд 
стояв розбитий й погра•б.лений, - літаки, мотори, кри.ла на пло

щадках посічені ку.лями. Ві.ля поїзду лежали чотири вбиті вартові, 
які до краю виповни.ли свій жовнірський обов'язок, - під вагоном 
лежав теж прострілений комісар rу.лов . . . 

Такий був фінал 1-го летунського полку на власній, нечужій землі. 
Зготували його два сусіди українського народу, що від віків йш.ли 

своїм загарбницьким походом на його землю і час від часу попадали 
у конфлікт при поді.лі добичі. 

Література: 

"Дещо про .летунство", пор. Рудольф Земик, "Український Скита

лець", 1922. р., ч. 13, 14 і 15. 
"Летунський Відділ УГА", сот. Петро Франко, Літопис "Червоної 

Ка.лини" Львів 1937. р., ч. 10. 
"Летунство УГА", Лемківський, Літопис ·~червоної Калини", Львів 

1938. р., ч. 11. 
"Спогади", о. Петро Білон, Пітобурr, Па., 1952. р., частина перша. 
"Діти війни", Михайло Шарик, частина 2-га і З-тя, Вінніпеr 1956. р. 
В.ласні спомини сот. Івана Фостаковського, хор. Во.л. Пилипця і 

віс. Мих. Шарика. 
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ПАНЦЕРНІ ЧАСТИНИ 
Нашому загалові небагато відомо про те, що УГА користувалася 

у своїх баєвих діях такими технічними спорудами, як панцерні поїзди 
(бронепоїзди) та панцерні авта (броневики). Була їх тільки невелика 
кількість; бої у широкому маштабі розгорнулися так нагло, а їх форма 

була так змінна, що не було змоги збудувати на власній землі достатню 
їх кількість. Про їх доставу з-поза границі, - під час баєвої акції, -
не могло бути мови, тим менше про танки, які при кінці першої сві
тової війни відіграли неабияку ролю. Та мимо цього, що користува

нось здебільша імпровізаціями, та, що ,брак палива не дозволяв ча

сто броневикам розвинути повну акцію, наші панцерні частини своїм 
скорим встряванням у бої, були великою поміччю для загрожених 

відтинків фронту. 

Коли йдеться onpo бої з поляками, то один з перших бронепоїздів 
збудував в Дрогобичі чет. Солодуха, і з кінцем грудня 1918. р. до

ставив його до Рудок (залізнича станція Львів-Самбір). Цей "пан
церник" складався з паровоза, критого залізними (не сталевими) бля
хами, з товарового критого вагона, виложеного залізними порогами 

зі зворотниць, та з двох чи трьох площадок на різне приладдя та за

пасні рейки для евентуальної направи залізничого шляху. Задня стіна 

критого вагона була до половини вирізана для приміщення гармати 

й трьох скорострілів. До поїзду додано ще товаровий вагон для по
льової кухні та саперського відділу і дві вуглярки, що іх відчіплювано 

від "панцерника", коли він мав їхати на фронт. В порядковій нумерації 
дістав він число "2'', а його обсада назвала його "Люся". Командантом 
поїзду став чет. Теодор Швець, а командантом скорострілів і гармати 
хор. Омелян Вархола. Обслуга складалася із 9 людей - до орудування 

скорострілами й гарматою, - і 10 людей до обслуги паровоза й евен
туальної направи залізничого шляху. Боєве хрещення одержав це-1: 
панцерник 2·6. грудня 1918. р. в бою під Любінем Великим і з цього 
часу пересувано його, відповідно до потреби, у різні, загрожені місця 

фронту. На деякий час приділений до "Групи Щирець" мав свою базу 

на станції Ставчани. Тут теж дістав він, замість давньої імпровізації, 
добре опанцерений віз та багато стрілен. 

В половині березня 1919. р. привіз хор. Вархола з Дрогобича но
вий, дуже сильний панцерник, в якому примістилася вся залога, при 

чому давній відіслано до Дрогобича. Цей новий панцерний поїзд ді
став в порядковій нумерації знову число "2". Збудував його в Дрого
бичі, у варстатах фірми "rаліція", попередньо згаданий чет. Солодуха. 
Цілий поїзд був критий грубим, сталевим ~панцером зі щитів, яки'ІС. 
уживала австрійська піхота. Ці щити лежали на грубих, залізних по
рогах і ними були виложені стіни й дах вагону та цілий паровіз. Все 
це було зі собою міцно змонтоване. Узброєння складалося з одної 
гармати та 7 скорострілів. 
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Після мирних реид~в по старшин до Стрия й "на пострах" т. зв. 
дрогобицького бунту, прибув панцерник під Львів, саме в час наступу 

поляків, 19. і 20. квітня 1919. Тут в бою з ворожим куренем піхоти 
було легко поранених кількох стрільців його залоги, між ними й 

чет. Швець. 

Важкі хвилини переживала залога панцерника в часі першого від

вороту УГА після 15. травня, коли польська армія ген. Івашкевіча роз
почала успішний наступ на 8-му Самбірську бриrаду. Висланий коман

дою ІІІ. Корпусу до Самбора на поміч загроженому відтинкові, застав 

там вже польську обсаду. Коли ж виїхав в напрямі на Дрогобич, ста
нув над рікою Дністром, що на ньому українське військо зірвало перед

часно міст. Не залишилося нічого іншого, як тільки, забравши скоро

стріли, знищити панцерник екразитом і перейти самим по дерев'яно

му мості до Дрогобича. Тут дістала залога свій давній, провізорич

ний "панцерник", та не довго ним втішалася. Коли там постала якась 

невияснена стрілянина, паніка й загрозлива суматоха, вирішено знову 

забрати зі собою скоростріли, знищити гармату й після ,цього пустити 

поїзд під повною парою на заняту .поляками станцію в Дрогобичі. 

Ще раз дістала залога, цим разом в Станиславові, якийсь провізо

ричний панцерний поїзд з російською гарматою, та не судилося вже 

йому виїхати з цього району, бо увесь залізничий шлях був забитий 
нерухомими поїздами з масою воєнного матеріялу та всякого іншого 

добра. І цей 1панцерник знищено; обсада подалася пішки під Нижнів, 

де були в той час частини рудецької групи от. Гофмана. Тут приділено 

всіх до 1-го куреня пор. Антона Тарнавського. При цьому курені й за

лишилися вони до кінця існування УГА. 
Така була доля отсих однакових "опанцерених" літаючих поїздів 

в трьох видах під числом "2", та їх залоги, яка .по своїй змозі вплела й 
свою галузку у вінок слави героїчної Української Галицької Армії. 

Розглядаючи респроспективно справу вивінування УГА в проло

мову, тяжку збрую, можна хіба завважити, що Уряд, згл. Д.С.В.С., у 

розгарі переважно піхотних боїв, переочив чи злегковажив вивінуван
ня армії у такі преважні технічні роди зброї, як панцерні авта й поїзди, 

чи бомбовики, не говорити вже про танки. Зокрема, коли йдеться про 
панцерні споруди, то можна їх було придбати, якщо вже не через сво
єчасний закуп за границею, то бодай через форсовне їх виготовлення 
в існуючих залізничих або рафінерійних варстатах в Дрогобичі й Пе

ченіжині. Чет. Солодуха доказав, що це можливе. Вищі команди не 

змогли теж, чи не вміли, вишколити потрібну кількість людей для об

слуги, так само, як не вміли о.перувати цим родом оружжя. Якщо на 

якому фронті виступав в бою з успіхом панцерний поїзд, броневик чи 
літак, то була це виключна заслуга їх залоги, хоч звичайно ані коман

дант, ані підвладне йому вояцтво не мали повного у тому напрямі ви

школу. Щойно в боях вони набували досвіду й знання тактики. 

Про стан панцерної зброї УГА та про її участь у боях на Наддні
прянщині, не маємо вичерпних і достовірних відомостей. Відомо тіль

ки, що в перших днях серпня 1919. р. в поході на Київ, пор. Сайкевич 
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з 7-·ГО полку сот. rаздайки 4-ої Золочівської бриrади здобув на больше

виках під Проскуровом тяжкоузброєний панцерний поїзд, що його 

перейменовано на "Золочівська" та, що декілька днів пізніше 8-мий 

полк 4-ої Золочівської бриrади під командою сот. Павла Іванова, 
здобув другий, модерно збудований бронепоїзд "Комуніст", перезва

ний на "Галичина". В обох цих панцерниках було 22 скоростріли і 5 
гармат, забудованих в панцерних вежах. Знову ж 9. сернпя 1919. р. здо
був 3-тий курінь 24-го полку ім. гетьмана Дорошенка на станції Жме
ринка 12 бронепоїздів, що з них один взято до вжитку під назвою 
"Стрілець", - та врешті 1-ша бриrада УСС мала здобутий на больше
виках бронепоїзд "Вільна Україна'', яким оперувала в боях з денікін
цями під Христинівкою. 

Поза цими уривочними відомостями не маємо, на жаль, ніяких до

кладніших даних про боєві операці1ї панцерних частин У'Г А на Над

дніпрянщині. 

Кол. підхорунжий УГА, Лев Шанковський, згадує про те, що УГА 

мала під час походу на Київ 2 панцерні поїзди; приділено теж до І-го 
Галицького Корпусу автопанцерний дивізіон С.С., який складався з 

6 броневиків ("Петлюра", "Черник" т. ін.), та двох, побудованих в 
.галичині, панцерних авт. Ціла Українська Армія мала мати у свому 

стані, під час походу на Київ 9 бронепоїздів, які безпереривно були 
в боях. Серед них визначились панцерники "Стрілець", "Вільна Укра

їна", "Запорожець'', "Кармелюк" і інші**) . 

*) Зладжено на підставі статті д-ра Івана Карпинця в календарі "Червоної Ка
лини", на рік 1936., стор. 82-89. 

**) В статті п. наr.: "Українська Армія під час визвольних змагань 1917-1921 -
Панцерні частини" - "Український Самостійник" з 14. серпня 1955 р., ч. 33, ст. б. 

Десятник УГА Теодор Федусь 
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Василь Рижевський, 

Сотник-інж. УГА. 

ТЕХНІЧНІ ФОРМАЦІЇ 
Нарівно з браком мунщн відчуто 

дошкульно й недостачі у технічному 

вивінуванні УГА, що її творено вслід за 
Листопадовим Зривом. На довіз з-поза 
границь України ледви чи можна було 
рахувати, беручи під увагу ворожу по

ставу усіх тих сил, що їм станула на 

заваді відновлена Українська Держава 
у здійснюванні їхніх загарбницьких 

пляні в. 

Доповнення муніції, а так само й 

технічного виряду, для вдержання ар

мії в подиктованій обставинами боє
здатності, можна було осягнути будь

то через роззброювання військових ча
стин, які в часі Листопадового Зрив.v 

були на території Сх. Галичини, абп 
переходили через неї зі сходу домів, 

будь-то шляхом добичі на ворогові. Та в цей спосіб добутий воєнню"f 
матеріял був невистачальний для кількадесять-тисячної армії, яка сто

яла у безпереривних, завзятих боях, тим більше, що й добута на поль

ському фронті муніція (меншого калібру) не надавалася до крісів на
шої армії. Про муніційну скруту армії свідчить найкраще те, що кілька 
наших сотень, під командою сот. Осипа Васюти, прошукували при 
помочі нурців різні місця річки Стрипи в надії найти муніцію, що її 
мали вкинути у воду відступаючі колись російські війська. 

Брак муніцїі спричинився до заламання нашої героїчної, чортків

ської офензиви, брак потрібного технічного виряду не дозволив тех

нічним частинам розвинути своєї повної діяльности. Та однаково, в 

межах своєї спромоги, виконали й вони поважну, допоміжну працю в 

рямках боєвої армії. 

Технічними частинами, яких було в УГА небагато, і технічнимн 
справави завідували технічні референти при корпусних командах і На
чальній Команді. При кожній бриrаді були зорганізовані невеличкі са

перські й піонерські відділи в силі 2 або З чет, які займались головно 
будовою чи направою мостів, залізничих шляхів, а в часі відступу армії 
нищили ті забудування, якими міг покористуватися ворог, як теж і де

рев'яні чи залізні мости на шляхах, щоб спинити його похід. Такі тех
нічні сотні, що були при Начальній Команді чи при корпусах, мали 
кілька окремих відділів, як будівельний, саперський, піонерський та 

залізнодорожний, як теж і майстерні, де направляли кріси, скоростріли 

та гармати. 
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Автоколона УГА числи.ла 4 сотні, по одній при кожній корпусюи 
команді й при Нача.льній Команді. Сотня ск.лада.лася з трьох чет: 1 -
тягарових, 1 - особових авт та 1 майстерської чети. В кожній сотні 
бу.ло теж кілька або кільканадцять мотоциклів та кілька санітарних 
авт. З переходом УГА за Збруч автоколони сильно змаліли через лихі 
дороги і брак бензини. 

Саперські сотні, що їх творено при бриrадах, .потребували постій
них доповнень не тільки в саперському приладдю, але передовсім у 

фахово вишколеному персоналові. Для цього проведено в Чорткові в 

січні-березні 1919. р. саперський вишкіл, що його командантом був пор. 
Корнило Кізюк. З цього вишколу вийшли чотири сотні саперів: Три 

сотні відіслано в розпорядження Начальної Команди УГА, четверту за

.лишено, як запасну кадру, в Чорткові. Ці саперські сотні стали у ве

ликій .пригоді нашій відступаючій армії, зриваючи стратегічно важливі 
мости в Галичі, Єзуполі, Тисьмениці т. ін. 

Механічні варстати у більших містах, обсаджені фахівцями, вико
ристано для військових цілей, а саме, для будови бронепоїздів (заліз

нодорожні варстати - Стрий, де командантом був пор. Капустяк); для 

монтування й направи особових та тягарових самоходів (залізнодо

рожні варстати в різних містах Сх. Галичини - один з більших в Ста
ниславові, командант пор. Томорук, так само в Ходорові, де коман

дантом був сот. Дмитро Кренжаловський). Крім цього в Ходорові пра

цював справно теж механічний варстат для монтування автодрезин, 

що їх вживано для скорого зв'язку в різних, наглих місіях, а зокрема 

д.ля зв'язку між Штабом Начальної Команди в Ходорові, а Державним 
Секретаріятом Військових Справ в Станиславові. Дрезини, були це 

особові авта, пристосовані до їзди по залізнодорожних рейках. Цим 

варстатом дуже справно орудував сот. інж. Василь Рижевський. 
Склади воєнного матеріялу, які осталися по розброєнні австрійсь

ких формацій, були розкинені по різних містах Сх. Галичини, але ніде 

не знайдено більших запасів. Одна Коломия мала більший склад ма

теріялів, і звідси приділювано їх дуже ощадно частинам, бо це був 

останній запас. Колючих дротів було відносно найбільше: головні їх 

склади були в Жидачеві, Галичі, Єзуполі й Коломиї. Та тому, що наш 

фронт був переважно рухомий, і тому, що в нас не було концентрацій
них таборів, запотребування на нього було невелике. 

Вишкіл для доповнення фахового персоналу залізнодорожноі 

служби відбуто осінню 1919. року в Жмеринці1). його організатором 
і командантом був автор цієї статті. Крім нього вчили на цьому курсі 
ще пор. інж. К. Целевич і чет. інж. Ф. Левицький (помер на тиф в Над

дніпрянщині). Вишкіл закінчило 350 новобранців-добровольців. Цей 
курс закінчився в місцевому парку гарною святочною імпрезою, на яку, 

по торжественній Богослужбі, зложилися патріотичні промови, пере
плітані виступами оркестри та хору під орудою чет. Головінського. 
І хоч який непевний та трівожний це був час, то однаково бадьорий 

1) Друrий тоrо роду курс відбувся в rрудні 1919 р. в Qалті, та про ньоrо на 
жаль немає докладніших відомостей. 
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настрій, та віра в кінцеву перемогу незломного Духа Народу над на

силлям, не покидали героїчного вояцтва. 

Відділи, приналежні до технічних частин УГА, носили сірий по
ясок на шапці і сірої краски зубчатку. 
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Хор. Іван БабухівськиА 

Підхор. УСС 
1\1икола Куницький 

Чет. 1\1ихаАло Шавала 

Пор. Юліян l\1ocopa 



Інж. Роман Білинський, 

Сотник УГА 

слУнt&д зв·язнУ 
Наш нарис історії військового зв'яз

ку мусить обмежитися даними про 

його постання, зростання, організацію 
й важливіші зміни. Займатися самою 

тільки працею зв'язку, ледви чи мож

ливо, бо вона надто тісно пов'язана 

з воєнними діями , щоб її можна було 

трактувати окремо . 

Роля зв'язку в армії, чи в державі, 

дуже подібна до ролі нервової систе

ми в живому організмі. Тож значен

ня зв'язку добре оцінювали організа 

тори Листопадового Зриву, й тому, 

згідно з їх дорученням, захоплення 

в.11ади всюди супроводилось обсаджу

ванням телеграфічних урядів і теле
фонних централь. Вже вранці 1-го 

листопада 1918. р. майже всі поштові 
уряди в краю були в українських руках. У Львові Головну Пошту за

хопив під час нічного перевороту сот. Лев Шепарович з двома десят

ками українських вояків із 15-го австрійського полку піхоти. Він 
проголосив перебрання влади Українською Народньою Республікою 

й повідомлення про це доручив передати по всіх телеграфічних і теле
фонічних лініях в краю. 

Виявом зрозуміння ваги зв'язку було також, зараз по перевороті, 
вислання з Коша Леrіону Українських Січових Стрільців, стаціонова

ного на Буковині, окремої зв'язкової стежі в Галичину. Стежа, зложена 

з 12-ох УСС, під командою підхор. зв'язку Володимира Гірняка й 

підхор. Германа, з двома скорострілами, паротягом і трьома вагонами 

їхала в напрямі Коломиї-Станиславова-Тернополя, розоружувала по 
дорозі австрійські запільні частини й команди залізничих станцій та 
обсаджувала потрібні телефонні централі місцевими українцями. Впро

довж трьох днів стежа роззброїла 18 команд і привезла до Тернополя 

35 вагонів зброї, муніції й телеграфних матеріялів. 

За посідання Головної Пошти у Львові скоро розгорілися були 

завзяті бої, і вони перешкодили нам користуватись її обладуванням. 

Зв'язки між українською командою у Народньому Домі і боєвими 

лініями спочатку вдержувано вістовими, а згодом військовими польо
вими телефонами, включеними в існуючі телефонні лінії. Крім цього 

команданти боєвих відтинків сходилися в ночі в Народньому Домі, 
звітували про положення й діставали дальші накази. Телефонні зв'язки 

ладнав тоді пор. Ярослав Кузьмович, а пізніше й чет. Михайло Влох 
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з кількома телефоністами. · rx кількість далеко не була достатня, як на 
справжнє тодішнє запотребування. Не було також телефонного кабля. 
Для зв'язків використовувано телефонну централю пожежної сторожі 
на Стрілецькій площі. Три дні перед відступом зі Львова віднайдено 

також телефонну централю кол. австрійської корпусної команди з 

численними лініями в місто і безпосередніми лініями в край, але на 
користування нею вже не було часу. 

З моменту відступу зі Львова й постання нормального польового 

фронту прийшлося сполучувати частини й команди шляхом використо
вування існуючих телефонних ліній уздовж доріг або телеграфних ліній 
на залізничих шляхах, а коли це місцями було неможливе, то треба 
було будувати нові лінії - польовим телефонним каблем на деревз.х 
і тичках. У початках нашої визвольної війни в Галичині кабля було 
завжди мало й тому спочатку вживано його тільки ло лініях від курін

них команд і вище, цебто до бриrадних і вищих команд. Зв'язок сотень 
з курінними командами спочатку спирався на вістових, що признача

лись із сотень. Згодом, з моментом здобуття більшої кількости кабля. 

цебто приблизно під кінець січня 1919. р" також і ці зв'язки майже 
всюди заступлено телефонними. Початкову недостачу кабля, телефон
них апаратів і батерій до них надолужила відтак допомога Д.С.В.С., 
про що мова буде дальше. 

Начальна Команда була все злучена безпосередними лініями з 

Д.С.В.С. і з корпусами, кожен корпус зі своїми бриrадами, кожна 

бриrада зі своїми куренями, кожен курінь зі своїми сотнями. Артиле

рія мала власні телефонічні лінії і вживала також піхотних. Крім 
того, кожна корпусна команда мала ще кільканадцять телефонних 

зв'язків з різними допоміжними військовими формаціями: технічними, 
муніційними, санітарними й харчовими частинами, складами, майстер

нями, обозами й т. п. Ще більше ліній цього роду мала Начальна 

Команда. В рухомій війні ті зв'язки частинно підтримувано й за до
помогою вістових, що були відкомандовані нижчими командами до 

вищих. Під час позиційної війни під Львовом у піхотній сотні були 

звичайно 1-2 телефоністи, в курінних командах 3-4, а в бриrадах 6-9. 
При корпусних командах були телефонні частини по 20-30 людей, а 
при Начальній Команді телефонна сотня - біля 50 людей. 

Вояків з повним телефонним вишколом було дуже мало, томv 

доводилося вже на фронті привчати нових, з поміж здібних до цього 

діла стрільців. Вони скоро навчилися орудувати апаратами й пов'я
зувати лінії. Однак тяжче було їм порадити собі у випадках несправ

ности тих апаратів, що тоді були в нас дуже різноманітні. У сотенних 
і курінних командах були польові апарати австрійські, німецькі, ро
сійські, а навіть американські та японські, а в бриrадних і ще вищих 

командах були навіть цивільні столові апарати теж різних типів. 

Такий стан ставив більші вимоги до старшин і підстаршин зв'язку, 
які мусіли дбати не тільки про вдержання зв'язку, але про дошколю

вання телефоністів, а часто й про ремонт апаратів. Старшин зв'язку 

було мало, наполовину менше, ніж у цього роду австрійських частинах. 
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Тому їх праця була тим більше тяжка й відповідальніша. Все ж таки, 
не зважаючи на початкові труднощі через обмаль технічного матеріялу 

і недостачу спеціялістів, наш фронтовий зв'язок наладнався відносно 
швидко й діяв справно - не гірше зв'язку австрійської армії. 

Головним організатором фронтового зв'язку УГА був вище зга
даний сотник Ярослав Кузьмович - референт телеграфів Начальної 

Команди - здібний, працьовитий старшина й добрий знавець війсь
кового зв'язку. При команді І-го Корпусу кермував зв'язком поруч

ник Семен Цап; при 11-гім Корпусі поручник Михайло Влох ра
зом з поручником Луцишином; при ІІІ-тім Корпусі ~поручник Ігна

тенко з хорунжим Дем'яном Пеленським. Всі вони справлялися із своїм 
ділом дуже добре. 

З бриrадних старшин пригадую собі хор. Бонка, чет. Головінсько

го, чет. Турчина, пор. Дуткевича й чет. Дашка. Крім них працювали 
в зв'язку сот. Рушевський, сот. Козловський, пор. Матковський і підхор. 

Сурм ей. 

Так приблизно виглядав і діяв військовий фронтовий зв'язок, що 

обслуговував армію й допоміжні формації. 

Зв'язок у решті краю спочатку був підпорядкований цивільній 
владі - Секретаріятові Пошт і Телеграфів. Одначе уже по місяцеві він 
опинився був у стані ступневого паралічу, що й примусило Раду Дер

жавних Секретарів передати керування тим зв'язком військовій владі. 
Ця справа, досі ще ніде не насвітлена, заслуговує на ширшу згадку, як 

доказ важливости власних технічних спеціялістів у тих ділянках, що 
пов'язані з обороною держави. Питання ж їхньої підготови тепер знову 

актуальне. 

За останніх років перед першою світовою війною пошта, телеграф 
і телефон у Галичині величезною більшістю були обсаджені поляками. 

Українців там було мало, і то переважно на найнижчих становищах. 

Після першого листопада 1918. р . .поляки майже поголовно покинули 
працю в апараті зв'язку, на залізниці та в інших ділянках, життєво 

необхідних для держави. Листова пошта і телеграф припинили свою 

діяльність. Працював тільки телефон. обсаджений українськими уря

довцями, що залишилися, й добровільцями, і так на телефон зва

лився ввесь тягар зв'язку. Одначе консервація ліній, що тоді була 
дуже важлива, бо телефонна і телеграфна мережа в Галичині була ду

же знищена війною, осталась неналаднана. При кожному відступі 
війська всі лінії були систематИJІно руйновані, а пі'зніший їхній ре

монт мав тільки .провізоричний характер. Користування лініями було 
можливе тільки при постійних дальших направах. До перевороту ре

монтну роботу виконував численний технічний персонал Диреі<цїї 

Пошти і Телеграфу - трьома четвертинами польський, при співпраці 
кількох військових австрійських телеграфо-будівельних сотень. По 

розвалі ж Австрії ті військові майстри, більшість німці, поїхали до
дому, а поляки покинули службу. Остався гурток українців, але їх було 
замало, щоб вони могли справитися з роботою. В наслідок цього 
лінії псувалися одна за одною. Зігнилі, нетировані стовпи валилися, 
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дроти рвалися, прилягали одні до других й унеможливлювали ко

ристування ними. Під кінець листопада понад 90% телефонних ліній 
були непридатні для праці зв'язку. 

Зв'язок уряду, досі вдержуваний телефонічно, перервався. Тр~

ба було заступити його кур'єрами, бо листова пошта все ще не діяла. 
Потяги курсували рідко й ·повільно через недостачу вугілля. Авт було 
мало, але й ті на розбитих війною дорогах скоро нищилися. Труднощі 
зв'язку почали відбиватися на темпі праці адміністрації й на фрон

тових поповненнях і постачанні. 

Наш ворог не мав таких клопотів. У Польщі поштовий персонал 
був переважно польський і працював на своїх місцях-зв'язок діяв нор
мально. Це давало ворогові ще одну велику перевагу над нами, і вона 
не могла не заважити на висліді війни. Наш широкий загал не знав 

про марево загрози. Зате бачили її керівники більших вузлів зв'язку 
й уряд, однак вони не знаходили виходу з положення. А тут ще й 
Секретар Пошти і Телеграфу якраз важко занедужав. 

Розв'язка прийшла в половині грудня з військових кол; це про
єкт передати апарат зв'язку війську й відбудувати його військовими 
силами. Він зустрівся зі згодою Д.С.В.С. і негайним схваленням Радою 

Державних Секретарів. У висліді Д.С.В.С. перебрав технічне керування 
телефоном і телеграфом у краю, а фінансово-адміністративною ділян

кою й листовою поштою дальше керував Секретаріят Пошт; і тільки 
згодом вони перейшли до Секретаріяту Шляхів. Д.С.В.С. доручив керу
вання з'вязком референтові телеграфів, пор. Ром. Білинському, що 

був автором того санаційного проєкту. 
Здійснювання пляну розпочалося негайно. Видано ряд потрібних 

доручень і переміщень, що знайшли собі зрозуміння і щиру піддержку 
серед українського урядництва. Відновлено секції консервації теле

графів і доповнено їх вояками та новобранцями, які під проводом 

старих українських майстрів і підстаршин зв'язку почали ремонт лі
ній. Перші тижні відбудови зв'язку були особливо важкі. Зима була 
гостра, морози й хуртовина утруднювали всі зусилля робітників, до 

того ще не вправлених. Ожеледь і зимова буря сильно .пошкодили 

всі лінії. Все ж таки по місяцеві тяжких зусиль розвал був опанова

ний. Наладжено тривкий телефонний зв'язок на всіх лініях, а частково 
й телеграфічний. І по дальших трьох тижнях працювали вже всі теле

фонічні й більшість телеграфічних ліній, а на них і три машинові апз.
рати (Юзи). Наладжено тривкий з~язок Уряду з усіми Окружними 

Командами і Повітовими Комісаріятами. В працю державного апарату 
ввійшло нове життя й розмах. Наладнано постійний контакт з Дирек
торією в Києві, а з другого боку-через Будапешт і Відень було вста

новлено зв'язок зо світом. 

До частини Окружних Команд покищо приділювано молодих 

старшин зв'язку, як телефонних референтів для наладнання справного 
зв'язку в своїх округах і визбирання там усього залишеного зі сві

тової війни телеграфного матеріялу. Щоб запобігти недостачі телефо

нів в армії, зареквіровано всі приватні телефони, за винятком тих, що 
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були необхідні в торговлі й промислі. Більша частина телефонів була в 
руках поляків, і їх реквізиція значно утруднила полякам їхні підпільні 
зв'язки. 

Вже в лютім 1919. р. телефон і телеграф навіть у запіллі працював 
не гірше, як було за Австрії, хоч і обтяження його було втроє більше, 

бо листовна пошта все ще не діяяла і вся кореспонденція війська, адмі
ністрації, а часто навіть шкільництва й судів відбувалася телеграфічно. 
Згодом Секретаріят Внутрішніх Справ наладнав т. зв. вістову службу, 
що трохи розвантажила телеграф і телефон з листування адміністрації. 
Дальше облегшення прийшло на провесні 1919. р" коли Секретаріят 
Шляхів перебрав решту аrенд, залишених за Секретаріятом Пошти :А 
Телеграфу, й урухомив листову пошту. 

Одночасно з відбудовою зв'язку в краю пороблено заходи для 
забезпечення зв'язку на фронті поповненнями й технічними матеріяла
ми. Студентську сотню при Д.С.В.С. переключено на вишкіл телефо
ністів і телефонних фронтових монтерів, а потім поширено її у запас
ний курінь телеграфного полку, чи, як тоді називали "Кіш Звідомного 

Полку". Командантом Коша призначено сот. Лева Шепаровича. В 
Коші відбувався вишкіл телефоністів, яких опісля приділювано до 

похідних сотень, що іх Окружні Команди висилали на фронт. Коман
дантом телефонного вишколу був пор. Матківський. Крім того, там 
відбувався вишкіл телеграфно-будівельних робітників. 

При Коші створено склад телефонного матеріялу для потреб фрон

ту і зв'язку в запіллі. При складі зорганізовано майстерню для ремонту 

телефонних апаратів і централок. Наладнано теж ремонт польового те
лефонного кабля, що його визбирувано з усього краю і по направі ви

силано на фронт. Усе це, разом зі знайденням деяких запасів нового 
кабля, залишених російською армією, та з отриманням понад сотні 

телефонних апаратів, евакованих з Великої України Наддніпрян

ською Армією, дозволило краще забезпечити фронт телефонічним 
матеріялом. Тому, що була недостача батерій до польових телефонних 
апаратів, наладнано власне їх виробництво в Станиславові на Діброві, 
в колишній тюрмі, переміненій на казарму. Керівником виробництва 

став четар Володимир Мельник. 

Найдошкульніше відчувався брак достатньої кількости добрих 
спеціялістів військового й цивільного зв'язку. Нових вишколювано 
поспішно, та все ж це вимагало часу. Поляків, бувших урядників 

телеграфу, що після 1. листопада покинули працю, не кликано до 

служби, згідно з принципом несилування, загально пристосованим, з 

доручення уряду, до всіх бувших польських урядників у державі, а 
також з уваги на небезпеку ворожого шпіонажу. Урядники жиди 

здебільша залишилися були на слуЖ!бі. Заприсяжені на вірність ук
раїнській державі, вони працювали загалом льояльно й задовільно. 
Однак було їх небагато, і поляків прийшлося заступити доброволь

цями, головно з-поміж місцевого українського жіноцтва. З при
знанням треба згадати патріотизм і жертвенність тих добровольців. 

Спочатку через довший час без ніякої заплати, а пізніше за невисоку 
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платню, обнижену девалюа.цією, вони ~Працювали по 10 і більше го

дин денно, мерзнучи в сла1бо огрітих, а ·часто й зовсім неопалених 

урядах, бо вугілля тоді не було, а достава дров часто бувала недостат
ня. Не менше признання заслужили собі тодішні телеграфічні мон

тери, що дбали про консервацію ліній. Білипість із них були вже 

немолоді люди, часто поза п'ятдесятку, але вони працювали з 
юнацьким завзяттям, часто понад силу. Осо:бливо треба згадати 
незвичайну працьовитість і жертвенність керівника станиславівськоі 
секції Рибчука, поштового урядника Думи, майстрів Чешіля, Мазура. 
Мацишина й інших. На окрему згадку заслужив собі четар УСС 
Володимир Гриневич, який як помішник референта телеграфів 
Д.С.В.С. багато причинився до опануваня розвалу зв'язку і налад
нання справної його дії. 

Під час відступу еваковані частини зв'язку запілля переходили 

в розпорядження Начальної Команди У:Г А, яка приділювала іх туди, 
де було потрібно. При реорганізації державного апарату і з установлен
ням Диктатури, ввесь зв'язок запілля підпорядковано Начальній Ко
манді У:Г А. З початком чортківської офензиви референтом телеграфів 

Начальної Команди призначено сотника Романа Білинського, а по 
його занедужанні на тиф на ІВеликій Україні-сотника Лева Шепаро
вича. ·Сотника Кузьмовича призначено ко.мандантом т. зв. 'І\Звідом
ного полку." Бін зорганізував при полку рухому, приміщену в потязі 
майстерню телефонів під командою четаря Володимира Мельника, а 

крім того - школу старшин зв'язку під командою поручника Мараці. 

Зв'язок у нутрі УГА на Наддніпрянській Украіні спирався, так як 
і в Галичині, головно на :власному військовому телефоні. Цивільний 
апарат зв'язку не був знищений війною, із усім персоналом на своіх 
місцях працював майже так, як за мирного часу. Співпраця між служ

бою зв'язку УГА й Наддніпрянської Дієвої Армії, а також з цивільною 

поштою, була якнайкраща. 

Після договору з Добрармією ген. Денікіна дехто з галичан, хто з 
цим не примирився, пішов з армією УНР в Зимовий Похід. Пішли теж 
деякі зі служби зв'язку УГА. Нераз нав'язували вони по телефоні 
контакт зі ~службою зв'зку Yf' А й одержували від неї потрі·бні для ар
мії УНР військові інформації. Денікінці ~були заслабі, щоб могли 
ближче встрявати в наші внутрішні справи, й тому над зв'язком вони 

не мали контролі. Московське урядництво також не відважувалося 
підносити голову там, де ·були галичани. 

Тимчасом жахливий тиф косив дальше. Нові й нові захворіння й 
смертність обнизили боєвий стан УГА; хворі й кволі виздоровці 
зменшили її рухливість, а все те, разом з недостачею взуття й теп
лого одягу, підірвало боєздатність. Ворожий натиск зростав. Прий

шов відворот, потім невдала сп.роба Начальної Команди УГА перейти 

в Румунію, а вкінці угода .з большевиками, що була диктована єдино 

бажанням зберегти армію від повного розгрому й рятувати від смер
ти десятки тисяч хворих, розкинених по всьому Поділлі. І все це 

шляхом угоди здебільша осягнено. Впродовж перших місяців весни 
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тисячі одужавших повернулись до своїх частин. З весною страшна 
пошесть послабилась. А все ж таки загал стрілецтва й старшин був 
настроєний до большевиків вороже. Московське нахабство, незатаєн

на ненависть до українців, терор над українським цивільним населен

ням, а в решті розподіл УГА між большеви.цькі дивізії-все це ще 
скріпило цю ворожість. 

Служба зв'язку, звичайно, мала більше контакту з 1большевиками 
й через те мала більше нагоди їх пізнати. І, не зважаючи на особли

вий большевицький нагляд над нею, вона перша почала відповідно 
реаrувати. МаИ:же всюди самочинно нав'.язалося підслухування ро.з
мов, що Іх вели червоні комісарі, большевицькі уряди й командуван

ня та остерігання тих українців, що їм грозила небезпека. Наприклад, 
довідавшись про арештування серед українських боротьбістів у .києві, 
зв'язок Yr А остеріг їхню групу в Балті і так уможливив їм утечу. Коли 
кінна бри·rада майора Е. Шепаровича 3бройно виступила проти боль
шевиків, то перша прилучилася до нього бриrадна телефонна чета в 

Затиш і. 

По розподілі УГА між большевицькі дивізії старшини зв'язку сот. 
Лев Шепарович і сот. Роман Білинський наладнали контакт між тими 
галицькими частинами, що були ще відносно свобідніші: технічним 

куренем пор. Корнила Кізюка в Балті і Збірнею старшин сот. Ваврова 
(В. Бемка) в Бірзулі, з повстанчими групами в районі Балти і Ананьєва, 

з Дієвою Армією та з генералом Ол. Удовиченком по другому боці 

фронту. Це порозуміння оrб'єднало з'гадані 'Галицькі частини із заго
нами повстанців і Дієвою Армією і підготовило пізнішу злуку з нею 
З-ої Залізної дивізії ген. Удовиченка. Найважнішу частину тих зв'язків 

виконав особисто четар Филимон Побігушка. Вкінці він таки попався 
в руки большевиків. Врятувало його ненадійне захоплення Балти 
Київською Дивізією. 

Крім т. зв. "дротяного зв'язку"-телеграфного й телефонного - в 

Галицькій Армії були й радіостанції. Іх організацію започаткував по
ручник Микола Сітницький, бувший старшина радіозв'язку австрійської 
армії. Під час розвалу Австрії він перебрав частину майна австрійської 

військової радіосотні, що стояла в Галичині, змонтував з нього три 

радіостанції й здав їх у користування Д.С.В.С., а цей дві з них при
ділив Начальній ~Команді. а одну разом з пор. Сітницьким задержав для 

себе. Ті радіостанції не надавали телеграм, а тільки підслухували чужі 

станції, і так були головним джерелом нашої інформації :npo події у 
світі. Іхніми вістями користувалися преса й уряд. Часом траплялися 
також ворожі шифрові телеграми, які пор. Сітницький, мистець у 

підшукуванні ключа, звичайно ~скоро вмів відчитати. З пор. Сітниць

ким працювали со.т. Василь Хирівський як перекладач з французької 

й англійської мов, однорічний десятник Корнило Лучка, вістун Ми· 

хайло Балицький і стрілець Полятинський, rяк телеграфісти. В зимі 
1919. р. ця станція перейшла до Начальної Команди, а друга до І-го 
Корпусу. Ця остання була під командою пор. д-ра Ляйнберrа, по на

ціональности жида, і працювала дуже справно. 
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За часів союзу з Добрармією rен. Денікіна радіостанції діяJІи 
дал~е. Денікінці не відважувалися встрявати в цю ділянку. І тільки 
большевики наложили руку теж і на радіостанції, практично унемож
лививши їм працю. Найдовше втрималася радіостанція пор. Сітниць
кого при Начальній Команді. На весні 1920. р. вона містилася в потязі 
телефонної майстерні, що стояла тоді на ·залізничій станції в Балті. 
Після протибольшевицького перевороту большевики виарештували га
личан із .запільних формацій, що неповідомлені про переворот не 

вспіли своєчасно втекти, чи заховатися. Така доля стрінула й залоr"и 
телефонної майстерні й радіостанції. Технічне обладнання больwеви

ки забрали, а стрільців і підстаршин вивезли спершу на роботи в Ка
зань, а пізніше, разом з іншими зформували т. зв. Галицький Бата
льйон, що його під час офензиви червоної армії - літом 1920. р. - на 
Варшаву, вислали в Галичину. Декому вдалося втекти і повернутися 

додому. Доля решти невідома. 
Згаданий вже на вступі хор. Володимир Гірняк продістався був 

з двома старшинами і кільканадцяти стрільцями звязку до Дієвої 
Армії і зорганізував там телефонну чету, яка працювала до осені 
1920. року. 

Розглядаючи нашу військову службу зв':язку тепер з перспективи 
сорока років, можна сміло сказати, що вона відОіграла немаловажну 

ролю в побудові й обороні української державности. Не зважаючи 
на недостачу технічного обладнання і той так часто закороткий тех

нічний вишкіл новобранців, вона над сподівання працювала справно. 
Це було вислідом досвіду, набутого гуртком наших старшин у світовій 
війні і доброї організації. А ще більше заважила при тому обо.в'язко· 
вість і працьовитість старшин та .цивільних керівників зв'язку, а най· 
більше високий патріотизм тодішнього вояцтва, урядництва й теле· 
графічних робітників. 

Чет. д-р. Льонr11н Горбачевський 
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д. м. 

ІНИДІВСЬНИИ НУРІНЬ 

Ядром цього куреня стала жидівська міліція в місті Тернополі, 
яку зорганізував для самооборони жидівського населення місцевий на

ціоналіст і енерrійний жовнір, поручник був. австрійського 15. полку 
піхоти, Салямон Ляйнберr. По побіднім в'їзді команди І-го Корпусу 
до Тернополя, в 'Часі Чортківської офензиви, пор. Ляйнберr, як уповно

важений екзекутивою жидівського на·селення міста Тернополя і до

теперішній командант жидівської міліції, звернувся до полк. Микитки 
з бажанням вступити враз із кількома сотнями до УГА. Він просив 

дати їм зброю та відослати на фронт, щоб вони могли пімститися на 
поляках за кривди і знущання, яких зазнали жиди в часі короткої 

польської окупації в Тернополі. Команда І-го Корпусу прийняла до 

відома щиру заяву пор. С. Ляйнберrа і доручила йому зорганізувати 
такий курінь. Командантом цеї новоствореної військової частини, яка 
дістала назву "Жидівський Пробоєвий Курінь І. Корпусу", призначено 
пор. Ляйнберrа. 

Організаційним осідком куреня призначила корпусна команда 

село Остапе, біля Скалату. Адміністративно був курінь самостійним, 

а оперативно підлягав прямо команді І. Корпусу. Курінь в скорому 

часі осягнув число 1200 людей, включно з приділеними інструктора
ми і старшинами-українцями. Мав він 4 сотні по 220 стрільців, одну 

сотню скорострілів з 8 скорострілами, одну чету кінноти, одну сотню 
саперів, чету телефоністів і радіостанцію, яку пор. Ляйнберr, як здіб
ний електротехнік сам інсталював власним трудом. 

По короткім, але інтензивнім і основнім боєвім вишколі, виру
шає ця частина, як пробоєвий курінь, вже 14. липня на фронт, зво
дить тяжкі бої з насту.паючим польським військом між залізничною 
лінією Тернопіль-Підволочиська і селом Колодіївкою, та опісля бо
ронить відвороту УГА, як задня сторожа І. Корпусу в околицях Ска
лату, Грималова, Товстого і Гусятина. За Збручем курінь здобув міс

течко Михальпіль, де взяв майже цілу большевицьку залогу в полон 

та помагав 21. бриrаді в її боях за Проскурів і Староконстянтинів. 
Опісля у Вінниці повнить він службу при Команді Корпусу з обов'яз
ком охорони міста. В часі походу на Київ, приділений до 6. бриrади, 
брав участь в загальнім наступі на Київ, обсадив залізничу станцію Свя
тошин, держав її аж до відвороту УГА з Києва та забезпечував від

ворот 6. бриrади за річку Ірпень; з нею відступив на Фастів, Козятин 
аж до Бердичева, де станув залогою. Тут зєднав собі курінь, своїм по~ 
веденням в службі та гуманістю, довіря цілого населення так, що 
команда куреня і її командант, пор. С. Ляйнберr, дістали найвище 

признання і похвалу не тільки від Команди Корпусу, але й від управи 

:міста. В часі постою у Вінниці, коли страшна пошесть тифу здесят
кувала ряди куреня, Начальна Команда його розвязала, а стрільців
недобитків приділила до других частин. 
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Примітка: До фронтової формації УГА входив також добре зорга
нізований жидівський курінь як боєва і хоробра одиниця .галицького 

війська, про який слід тут коротко згадати. 

** * 
Цей нарис виготовлено на основі споминів команданта сотні цього 

куреня ·пор. Нахмана r-pa п. з . : "Історія жидівського пробоєво·го ку

реня І-го Корпусу УГА", які друкував "Український Скиталець", Лі

берець 1921. р., ч. 4. 

Сидять з ліва: Пор. Іван Байrерт, сот. Гриць Куріца, сот. Микола Хробак пор. 
Довбенко. Стоїть з права: Чет. УСС Ілько Мандзій, Н.Н. 
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д. м. 

&УИОВИНСЬИИА НУРІНЬ 

З відродженням украінської державности підривається й Буковина 

до визвольної діі. В перших днях листопада 1918. р. постають у Чер

нівцях, заходами пор. Іллі Поповича, 3 піхотні сотні, які при допомозі 
одної сотні УСС, що тоді ще перебували у Чернівцях, роззброїли із 

наказу української влади (Буковинська Українська Наці1ональна 

Рада) залогу в Чернівцях, помагали українській владі перебрати уря

ди та держати по змозі лад та порядок. Заходи, щоб перевести побір 

на провінції, стрінулися з опором політичних чинників. Намічена ор

ганізація т. зв. "Селянської Самооборони", з начальниками в повітових 
осередках, затягалася, тимто й легко було 8-мій румунській дивізії 

(під командою ген. Задека) зайняти без майже ніякого опору Буко

вину дня 11-го листопада, а це тим легше, що полк УСС мусів ви

їхати з Черновець для оборони Львова. Тільки під Лужанами в Кіц
манщині румунське військо наскочило на відруховий, збройний опір, 

який спинив на короткий час румунський похід. 

Куди замітнішу ролю відограли буковинські українці у визволь

ній війні поза межами Буковини. Із добровільців-збігців, які поки
нули зайняту румунами Буковину з тим, щоб боротися за свою дер

жавність, постала власна військова одиниця, "Буковинський Полк", 

перейменований опісля на "Буковинський Курінь". Основником і ор

ганізатором цієї частини був Микола Топущак, який разом із делеrа
том Директорії, - пор. Бублієнком, за дозволом Начальної Команди 

УГА, почав організувати в Коломиї "Буковинський Полк". Цей полк, 
під опікою "Буковинської Ради" в Станиславові, підлягав фактично 
Дієвої Армії, хоч під адміністративним оглядом, належав до ~А. 

Організаторами цієї першої боєвої буковинської ча·стини були також 
сот. Омелян Кантимір, пор. Микола Тимчук, чет. Микола Завянський 

і хор. Осип rуз. 
В часі формування полку, полкова команда, на чолі з М. Топу

щаком і пор. Бублієнком, мала свій осідок в Коломиї, а командантом 

сотні був сотник Омелян Кантимір. Збірна Станиця для приниманю1 
добровільців із Буковини була в Кутах, а запасний курінь, під коман

дою пор. Р. Ціпсера, у Городенці. Однострій і озброєння куреня були 

австрійські, крім російських скорострілів. Стрільці й старшини носили 

відзнаки Галицької Армії. В той час "Буковинський Полк" осягнув 
чисельність одного куреня з надміром старшин. Наступ поляків в 

травні 1919. р. і несподіваний похід румунів на Покуття, перервали 

дальшу організацію полку і 24. травня 1919. р. курінь вирушив на боль
шевицький фронт, де його як буковинський курінь прилучено до 9. 
полку 3. Залізної дивізії Дієвої Армії. Із цією дивізією, якою коман
дував полк. Ол. Удовиченко, брала ця буковинська частина участь у 
протибольшевицькій війні і тут в районі Нової і Старої Ушиці курінь 
здобув від большевиків батерію польових тармат та 4 скоростріли. З 
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Нової Ушиці курінь, лишивши в Могилові залогу і свій кіш, двиrнувся 

понад Дністер і здобув Яругу, Ямпіль, Михайлівку і дійшов аж під 

Крижопіль осеню 1919. р. Б часі відступу частин Добрармії, якіJ під 
командою ген. Бредова утікали понад Дністер перед большевиками, 

курінь продерся до Проскурова, а дальше до Любара і Чарториї. 

Тут, в т. зв. "Чотирикутнику Смерти" наступила трагедія, курінь 

розв'язався і частина стрільців пішла в Польщу, де була інтернована в 

Берестю, другі злучилися з частинами УГА, а ще інші пішли в Зимо
вий Похід. Дуже мале число вернуло в рідні буковинські сторони. В 
боях впали тоді : Сот. Омелян Кантимір, хор. Омелян Мартинюк, два 
брати Баласиновичі, Микола rаєр, Вербюк і багато других, але най
більше згинуло від пошесті жахливого тифу, ·більше як в боях. 
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** * 
Джерельні дані до цього нарису подав поручник "БуковинськоІГо 

Куреня", Микола Тимчук. 

** * 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. М. Кордуба: "Переворот на Буковині", Літеатрурно-Науковий 
Вісник, Львів 1923. р. , кн. 12. 

Пор. Микола Тимчук 



ЗАПІЛЬНІ І ДОПОМІІННІ 

ФОРМАЦІЇ 
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Д-р Микола Хробак, 

Сотник УГА 

Інтендантура 

Землі Західньої Української На
родньої Республіки були тереном важ

ких та кривавих боїв австро-угорсь

кої, німецької і російської армій в лі

тах 1914 до 1918 р. Через них перехо
дили в боях вперед і назад мільйони 

військ. Цілі околиці були вкриті око

пами, люди деяких околиць виселені, 

села й міста попалені або зруйновані. 

Хоч Західня Україна мала великі, 
підземні скарби, як нафту, земний 
віск, плодовиту почву землі і великі 
ліси, одначе, перебуваючи під окупа

цією більше як 500 літ, не мала вона 
ні одної фабрики зброї, сукна, полот
на, шкіри, консерв і т. д., словом ні
яких індустріяльних заведень та під
приємств, необхідних для орrаніза-

ції й удержування армії. 
Організація армії в краю чисто аrрарнім, виснаженім і знищенім 

протяжною війною, натрапляла на великі, часто непоборні труднощі. 
Після обняття влади в дні 1. листопада 1918 р. вже в перших днях ви
явилось, що Західня Україна може числити тільки на свої власні сили. 
В Східній Україні саме в листопаді розгорілось повстання проти геть

мана Павла Скоропадського і через те вона була зайнята виключно 

своїми справами. 

В тому часі зарівно цивільний як і військовий провід Західньої 
України зрозуміли, що вона змушена боронити свою незалежність у 
важкій і затяжній війні та, що для цього є конечним організувати як
найбільшу армію, щоб протиставитись військовій силі цілої Польщі. 

Що Начальна Команда Галицької Армії могла звернути всю свою 
увагу на боєві завдання, що галицький стрілець і старшина, при своїй 
високій моральній вартості, гарячім і повнім посвяти патріотизмі, мимо 

найжорстокішої дійсности, заховав до послідних днів зразковий по
рядок і подивугідну дисципліну та карність - в цьому до певної міри 

заслуга інтендантури Галицької Армії. 

Вже в перших днях свого існування, Державний Секретаріят З.У. 
Н.Р. іменував інтендантів австрійської армії О. Штробля і А. Кадайсько

го інтендантами при Державнім Секретаріяті Військових Справ, а сот. 

інж. Павла Дурбака начальним інтендантом при Начальній Команді 
Галицької Армії, та окремим розпорядком поділив цілу територію Сх. 

Галичини на дві полоси: прифронтову і запілля . Інтендантура Начальної 
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Команди могла діяти тільки у прифронтовій полосі, а Секретаріяту в 
запіллі. 

Інж. П. Дурбак, людина великого маштабу, образований, досвідче
ний, кристального характеру, зорганізував негайно свій відділ при На
чальній Команді. Цей відділ став господарським центром цілої Галиць

кої Армії. Від нього виходили прикази, як організувати господарську 

ділянку від найнижчих до найвищих військових з'єднань, - від сотень 
до корпусів. 

Начальний інтендант УГА інж. П. Дурбак покликував на пости 

корпусних і бриrадних інтендантів досвідчених старшин, які згідно 
з наказами і директивами Начальної Команди вели господарську ді
лянку. В цій господарській ділянці заведено строгу централізацію і 
докладну та точну контролю. 

Організація постачання у фронтових частинах, сотнях, куренях, 
батеріях і при полках, була назагал та сама, як за австрійських часів. 
Господарський відділ складався з інтендантури й ліквідатури. Курін

ний інтендант побирав з інтендантури бриrади або купував і видаван 

сотням харчі, одяг і виряд, а ліквідуючий старшина завідував касою 

і провадив точні розрахунки, побирав гроші з корпусної каси і випла

чував побори старшинам і стрільцям. Кожний курінь чи баtерія мали 
свого окремого інтенданта і рахункового старшину. В полку завідували 

цими господарськими справами один інтендант і один ліквідуючий 

старшина. В сотні доручення інтенданта виконував сотенний справник, 
веденням рахунків займався сотенний писар, який провадив теж і діло

водство сотні. 

Контролю над видатками з одержаних зі скарбниці грошей і за
пасів з інтендантури переводили рахункові старшини (ліквідуючі) при 

корпусах. їм підлягав увесь розрахунковий апарат при бриrадах, пол

ках, куренях, сотнях і батеріях, зп. рахункові старшини і підстаршини. 

Завдяки ідейній праці та організаційному хистові старшин-інтен

дантів, ця господарська установа УГА діяла на терені Галичини цілком 

справно. Навіть в Великій Україні функціонувала вона бездоганно, хоч 
умовини для її праці були куди гірші як у Галичині. Під час походів у 

Наддніпрянщині нераз забракувало у касі грошей, в складах сукна чи 

обуви, та інтенданти все находили спосіб вдоволяти найконечніші по
треби галицького війська і зберегти фронт перед самовільними рекві
зиціями, а стрільців перед деморалізуючим грабунком мирного на

селення. 

Про совісну і жертвенну працю інтендантів УГА можуть потвер
дити два ось які приклади: "Пізною осінню 1919. р. післав я одного 
старшину-інтенданта, бувшого учителя на Гуцульщині, по гроші 

для нашої армії до Кам'янця Подільського. Тоді часи були непевні. 
Залізнича лінія між Вінницею і Кам'янцем була перервана. Післав я 

його з підводами і з 8-ма стрільцями. По двох чи трьох неділях при

ходить цей старшина до мене до бюра, приносить гроші і каже: тут 

маєте гроші - а сам впав на підлогу. Кличу лікаря, а цей стверджує 
у нього понад 40 степенів гарячки і вже доволі розвинений плямистий 

тиф. Послідними силами він виконав свій обов'язок ... " 
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Другий приклад: "Ген. Кравс мусить виїхати за границю, бо боль
шевики хочуть його вивезти. До Румунії не можемо післати його з 
гривнями, бо ті гроші там не мають ніякої вартости. У 8-ій бриrаді 
інтендант зголосив мені вже давніше, що він має кілька соток голянд
ських rульденів у золоті, які відобрано комусь з грабунку. Посилаю 
післанця і! цей приносить мені це золото і я можу гідно виправити 
генерала. Ген. Кравс розплакався, коли я йому ці гроші вручав, а мені 
про це ще згадував, коли я його по другій світовій війні в часі своєї 
еміrрації відвідав у Відні ... " 

Стрілець на фронті і його баєвий старшина могли всеціло відда
тися боєвим завданням. Вони діставали належний харч, одяг, боєві 
припаси й признані грошеві належності. Це все виконувала інтендан
тура відповідно до умовин за цілий час існування Галицької Армії. 
Стрілець УГА ніколи не був тягарем місцевого населення, він діставав 
все, що йому до життя було конечне. 

Для кожного більшого війського з'єднання, починаючи від бриrа
ди, була призначена округа, з якої бриrада могла набувати харчі для 

своїх відділів та інше запотребування. Не було дозволено нічого само
вільно реквірувати, а все треба було замовляти через повітових комі
сарів, які відносні запотребування спрямовували до громадських вій

тів, за що плачено будьто грішми, будьто заміною на нафту, цукор і т. п. 
Гроші одержувала армія із Державного Секретаріяту, нафту, віск і 

сіль з Дрогобича, а цукор із Східньої України. 

Інтендантура кожної бриrади мала у свойому районі склади хар
чів, одягу, обуви, кравецькі й шевські варстати та пекарні. Без належ

ного плянового розподілу тягарів прохарчування усі численніші скуп

чення ·боєвих відділів в поодиноких місцевостях були б на довший 

протяг часу неможливі. 

rВ часі тяжких та кривавих боїв Галицької Армії з поляками у 
Східній Галичині приходила з великою підмогою Східня Україна. 

Дієва Армія під напором большевиків була від лютого 1919. 
р. на цілому свойому фронті у відвороті. Уряд У.Н.Р. зарядив ева
куацію всього військового майна, якого там було багато по різних 

військових складах. Бо ж Україна була запіллям великої російської 
армії, яка розлетілася в часі революції, полишаючи по складах велике 

майно, що його перейняла українська влада. В часі відвороту Наддніп

рянської Армії залізничий шлях Підволочиська-Тернопіль-Золочів пе

ребудовано на широкоторовий і в ті міста привезено багато цінного вій
ськового майна, що його віддано у виключне розпорядження Галиць

кої Армії. Серед цього майна була велика кількість крісів, гармат, вся
кого роду амуніції, одностроїв і обуви, цукру, муки, консерв, сушених 
овочів та мясних консерв і т. п. :Все це стало у великій пригоді Галиць

кій Армії. Та щоб вони були економічно зужитковані, організувала ін
тендантура Начальної Команди відділ інтендантури в Тернополі, який 

їй виключно підлягав . 
.Як довго Галицька Армія була в Західній Україні, де більш-менш 

аж до травневого наступу поляків був постійний фронт, заосмотрення 
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фронту було взірцево наладнене, а тягарі рівномірно розложені на 

ціле населення, без різниці на національність і віровизнання. Треба при
знати, що воно виказало велику зрілість і зрозуміння для потреб своєї 

держави й армії. 

Коли УГА ~перейшла за Збруч, постала для неі зовсім нова ситу
ація. Граничні станції Підволочиська-Броди зайняли большевики. Ін
шого залічничого получения між Західньою і Східньою Україною не 

було. Військове майно, нагромаджене на залізничій лінії Підволочись
ка-Броди, попало в цілости в руки поляків. Армія опинилася без сво

його запілля у зовсім нових умовинах. У Східній Украіні не було вже 

тоді ніяких складів з військовим майном. Терен треба було щойно 
звільняти від большевиків, які тоді не мали ніякого довозу харчів, ~ 

жили виключно з краю. Саме населення на загал великого зрозуміння 

боротьби за самостійність ще не виявило. Реквізиціями не можна його 
було дратувати, а чейже не дратуючи його, треба було за всяку ціну 

заосмотрити армію в необхідний виряд і харчі. До того ж усі інтендант

ські відділи УГА перейшли в Східну Україну без ніяких запасів і то 

в часі жнив. 

На Поділлі було багато добре загосподарених дворів, що їх влас
ники будь-то повтікали, будь-то погинули в часі большевицького пе

ревороту. Галицькій Армії приділено цілий ряд таких опущених дво

рів. Щоб зібрати в них збіжжя, зорганізувала Начальна інтендантура 
чимало відділів та вислала їх в терен. Ці відділи збирали збіжжя, мо
лотили, віддавали до млинів, а муку висилали або до армійського 

складу в Жмеринці, або прямо до корпусів чи бриrад. 

Місцеве населення, яке уважало .ці опущені двори своєю власні

стю, було спершу невдоволене, коли ж бачило, що армія зате від них 

нічого не вимагає, зрозуміло це зарядження і з цього приводу не бу.'ІО 
з населенням за увесь час побуту У.Г.А. у Східній Украіні ніяких 

спорів ані непорозумінь. Навпаки, коли остаточно УГА опинилася в 

критичних обставинах, ціле місцеве населення опікувалося стрільцями 
й старшинами Галицької Армії як своїми рідними дітьми. Забирали іх 
до своїх хат, лікували, харчували та боронили перед всякими напастями 

зі сторони різних тодішних властей, які часто змінялися, та різних по-

встанських загонів, від яких кишіло тоді по всій Україні. t 
Уряд З.О.У.Н.Р. не видавав своїх грошей, а потрібні гроші одержу

вав від Уряду У.Н.Р. Вартість цих грошей була в початках розмірно ви

сока й населення радо ці гроші приймало, але зчасом в наслідок змен

шення терену, або й може через різні зловживання з грішми, їх по
купна сила спадала і набути щонебудь за українські гроші було тяжко. 

М'ясо, товщі можна було набути лиш за готівку. Потреби щораз зро

стали, а грошеві приділи були малі, часами навіть взагалі здержані. 

В такому випадку стрільці і старшини не одержували призначених ім 

грошевих поборів, а всі гроші зуживано на закуп необхідних до життя 

середників. 
Зараз по переході УГА в Східню Україну, начальний лікар галиць

кого війська, Д-р Андрій Бурачинський, виготовив меморандум до 
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Уряду У.Н.Р., в якому виказав, що Поділля це домена сипного тифу. 
Він виразно остерігав відповідальні чинники, що, наколи до осені 
стрільці не будуть забезпечені бодай у дві пари білля, добру обуву 

і теплий плащ, то в осені, коли впадуть холодні дощі а потім примо

розки, цілій армії грозить небезпека сипного тифу та інших його від
мін. Він домагався вислати негайно закупочну комісію до Румунії, чи 

деінде, і згадані речі вчасно придбати. На .це письмо Уряд У.Н.Р. не 
відповів і цієї справи взагалі не полагодив. Осторога д-ра А. Бурачин

ського оказалася пізніше, у цілому свому трагізмі, оправданою. 

\ Щоб в цій дійсності зробити все можливе, начальна інтендантура 
, зайняла фабрику сукна в Дунаївцях і там виробляла деяку кількість 

! потрібного для армії сукна. Справа білля й обуви була безнадійна і це 

І
, пізніше, при вибухові жахливої тифозної пошести, страшно помстило
ся та спричинило боєву неспроможність армії. Серед цих невідрадних 
обставин зорганізувала інтендантура в Жмеринці кравецькі й шевські 

робітні, де працювало около 300 кравців і стільки ж шевців, які справді 

І! дещо зробили, але з браку сукна і шкіри вислід їх праці був каплею 
в морі справжніх потреб. 

Так опинилася У·ГА осінню 1919 р. без конечного одягу, білля, обу
ви, а навіть харчів. В наслідок різнородних непорозумінь "на верхах" 
збільшувалися й труднощі в заготовленню харчевих припасів і їх до
става. Ба й місцеве населення, під впливом ворожої розкладової роботи, 

ставилось щораз більше вороже до заготовчих відділів по двірських 
маєтках. Галицький вояк, не вивінуваний як слід в одяг, білля, обуву, 

до того ще в атмосфері політичного положення, заломився душевно й 

фізично та став тим більше склонний до хворіб. Коли ж настали осінні 
слоти, то пошесть страшного сипного і поворотного тифу так поши

рилася, що в короткому часі були переповнені всі шпиталі та лічниці, 
і дальших хворих не було навіть де приміщувати, тож поодинокі від

діли мусіли самі опікуватися своїми хворими без лікарів і без ліків. 
Санітарний поїзд, що його вислав в Україну Міжнародний Черво

ний Хрест під проводом лікаря отамана д-ра Дениса Новака, розта

шувався у Вінниці, та в короткому часі вичерпалися всі ліки, а його 
лікарі й медсестри, що сюди приїхали, впали жертвою цього жахливого 

тифу разом з Д-р Новаком. 

Ця страшна пошесть не минула й організацію інтендантри, бо так 

старшини, як стрільці западали на неї один за другим, при чому смерт
ність була дуже висока. Організація інтендантури перестала фактично 
працювати й діяти в тому часі, коли була найбільш потрібна. 

Коли УГА, після примушеного військового договору з денікінцями, 
перейшла в херсонський район, то хоч не мала ні припасів ні грошей, 
знайшлася в багатших околицях, майже не діткнених досі війною. Саме 
населення виявилося багато свідомішим від подільського. Села великі 

І 

люди заможні, - розділили •поміж собою стрільців і старшин і ними 
цілковито заопікувалися. Дали їм не тільки приміщення але й повне 
прохарчування. Стрільці стали майже членами тих родин, до яких їх 
приділено. Щойно там, на Херсонщині, по дволітніх воєнних трудах 
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і недостачах, могли стрільці відпочати та відзискати здоровля й силу. 

По примусовім переході УГА до большевиків, хоч армія й діставала 
дещо гроша на свої потреби, то це нашого положення не змінило, бо 

населення не хотіло приймати совєтських грошей, які мали незвичайно 
малу силу купна. 

Під час реорганізації УГА в ЧУГ А, а в зв'язку з цим по ліквідації 
Начальної Команди, перестала діяти теж її інтендантура, а корпусні й 

бриrадні інтендантури стали бриrадними згл. полковими. 
Галицька Армія була з Червоною Армією на фронті усього кілька 

тижнів і в тому часі большевики давали бриrадним інтендантурам ви

ряд та потрібні харчі, які вони доставляли галицьким частинам на фронт. 

Ми загально були ·переконані, що большевики дбали більше тоді про 
галицькі частини, як про свої власні, коли йшло 1про прохарчуваннSІ 

та друге вивінування. 

Вся трагедія впродовж існування Української Галицької Армії за
ключалася в тому, що Україна, маю'ІИ в себе величезні природні ба
гатства, що за них, шляхом виміни з країнами Середньої Европи, можна 
було набути все потрібне для боєвого виряду армії, була, з "ласки все

могутньої Антанти", обставлена ворожими багнетами, через які важко 
було пробитися українському народові до Волі й Правди на власній 
землі. 

Ст. десят. Микола Близиак Пор. Антін Маланяк 
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Обозниqтво 

В 7-8 числі "Літопису Червоної Калини" за липень-серпень 1930. 
р. є стаття сот. УГА Олекси Кузьми "Обозництво УГА". У вступі до 
статті автор пише: "В мої руки попали документи, що торкаються 
обозництва УГА. Для майбутнього історика визвольної війни (а чей
же такого колись діждемося) може придатися оцей короткий огляц 

нашого обозництва, зложений на основі згаданих документів". 

І саме тепер, коли видаємо книгу матеріялів до історії УГА, і не 
маємо під рукою потрібних матеріялів про обозництво УГА, вико

ристовуємо цінну статтю сот. Кузьми, доповнену чет. УГА д-ром Ст. 
Божиком, щоб таким чином виповнити люку, яка постала б, якщо 

взагалі нічого не згадати б ~про обозництво УГА. 

Обози - це преважна частина кожної добре зорганізованої ар· 

мії. Без обозу не може обійтися військо так само, як без харчів, чи 

зброї. Передусім в часі стратегічних рухів, або далеких перемаршів 
обозні валки, навантажені запасами муніції, харчів та іншого війсь
кового добра, є тою матеріяльною основоіо, що забезпечує воякам 
необхідний виряд і заспокоєння життєвих потреб, та робить їх спро

можними виконувати оперативні завдання. Ось чому обозництво є 
дуже важною військовою категорією, яка вимагає великої дбайливо

сти з боку військової адміністрації. 

Починаючи з листопада 1918. р. формували частини УГА власні 

обози з матеріялу, який залишився після демобілізованих австрій

ських формацій, а де це було неможливе, через купно коней, возів 
та упряжі від населення. Про якунебудь плянову й одноцільну орга

нізацію обозництва не було тоді й мови. Обози поставали самі від

повідно до потреби та в міру того, як творилися нові, фронтові і ти
лові формації. Щойно згодом установлено при ДСВС окремі комісії, 
які мали подбати про потрібні для частин коні, вози та упряж, а та

кож вести евіденцію обозних залишків по австрійській армії. Такі 

самі комісії постали й при більших фронтових формаціях. Водноча:: 
при Окружній Команді була обозна формація, яка мала постачати 
частинам, що відходили на фронт, обози, а також виконувати обозну 

службу при місцевій інтендантурі. Загалом, в початках існування УГА, 
представляється наше обозництво цілком задовільно, хоча відчува
лося недостачу фахових обозних старшин, стрільців та одноцілоі 

організаціі. 
В січні 1919. р. настановила Начальна Команда УГА своїм обоз

ним референтом для фронтових частин кваліфікованого обозного 
старшину, пор. д-ра Миколу Николайчука, як.ий мав за завдання пере
організувати ціле обозництво. Впродовж одного місяця вдалося йu
му ввести однаковий лад в обозництві всіх фронтових частин. Напри
клад, сотенний обоз складався з чотирьох возів і одної польової кухні. 
Вози були призначені: один до перевозу сотенної канцелярії і стар-
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шинських клунків, два вози для харчів і один віз під мунщ1ю. Муні· 
ційний віз і польова кухня залишалися ,поблизько сотенної стоянки 

і це був так зв. боєвий обоз, а решта возів були дальше від фронту 

і входили в склад обозної валки куреня, яка підвозила на фронт із 

маrазинів харчі і воєнний матеріял. Обозом куреня, до якого входили 

ще підводи курінної команди та її канцелярії, завідував окремий 
обозний старшина. При ДСВС для обозних і кінських справ став ре
ферентом пполк. Федорович. Відтоді всі справи постачання обозіu 
для армії виходили від ДСВС. В його осідку утворено майстерню, 

склади обозного матеріялу і збірню для коней під командою старшини 

з обозним вишколенням, пор. Осипа Волощука, який постачав обозні 
матеріяли для цілого фронту. 

Взагалі організацію обозництва переведено на зразок австрійсь

кий. Всі обози фронтових частин підпорядковано обозному референ

тові при Начальній Команді, а обози в запіллі референтові при ДСВС. 
Крім цього .при кожному корпусі був окремий референт для обозних 

справ свого району. Великою організаційною справністю визначався 

обозний референт І. Корпусу, пор. Лев Гайдучок. 

В травні 1919. р. стан обозів виносив приблизно 16.000 коней та 
8.000 возів і похідних кухонь. При першому відвороті УГА на схід 
утворено в Іваню Пустім, пов. Борщів, збірню коней та обозів, де 

створено 6 обозних валок, що їх передано в розпорядження Начальної 
Команди. Командантом цієї збірні був відомий зі своєї енергії та ро

ботящости, пор. О. Волощук. 

В часі реорганізації армії після першого відвороту, розв'язано 

ДСВС, а з ним і кінний та обозний реферат. Всі справи обозництва 
і коней перейшли до новоутвореної Команди Запілля. Обозним рефе

рентом при цій команді став сот. Микола Дячишин, був. австрійський 
старшина з обозним вишколенням. Задля доповнювання обозного та 
кінського матеріялу для частин утворено в Чорткові збірню коней та 
обозів, а також обозну майстерню. Створено З комісії ремонту коней, 
які переводили по селах іх закупно та передавали увесь матеріял до 
збірні, звідки доставлювано його частинам. Командантом цієї збірні був 
чет. Сидір rардецький. 

,В другій половині червня 1919. р. знесено теж обозний реферат 

при Начальній Команді і всі обозні справи перейняла Команда Етапу, 
що її зорганізовано на місце розв'язаної Команди Запілля. Обозним 
референтом для цілої армії став згаданий сот. Дячишин. Тоді розв'я
зано теж збірню коней та обозів, а на її місце постав Армійський За
пасний Обоз під командою пор. Волощука. 

Після реорганізації армії обозний стан значно збільшився, так, що 
в часі другого відвороту на схід в половині липня 1919. р. перейшло 
за Збруч понад 20.000 коней та понад 10.000 возів і кухонь. 

В Наддніпрянській Украіні доповнювано обози спершу в той спо

сіб, що корпуси переймали, за оцінкою і посвідкою, цивільні підводи 

візників, які не були обов'язані до військової служби. Для доповнення 
обозного матеріялу заложено Армійську Обозну Майстерню, що мала 
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обслуговувати цілу армію. Командантом майстерні назначено обоз
ного поручника, Осипа Хому. 

Якщо на Наддніпрянщині були які недомагання в організації обоз
ництва УГА, то головною їх причиною було те, що з браку грошей 
неможливо було закупити більшу кількість коней, та, що не видано 

у свій час закону про закупно коней і обозного матеріялу. На рекві

зицію, чи грабунок УГА не йшла. Деякі слабі сторінки обозництва на

ходили свою причину теж в тому, що старшини, які були команданта

ми обозних валок, здебільша не мали обозного вишколення. Відчува
лася >Пекуча потреба окремих вишкільних курсів для обозних коман

дантів, але серед тодішніх важких обставин влаштування їх було не

можливе. 

Кінцева доля великої маси обозів УГА - сумна. Вони таяли і ма
ліли одночасно з вигибаючим військом і, в часі примусової злуки 

останків УГА з большевиками, з її обозів залишились тільки останки. 
В часі катастрофи під кінець квітня 1920 р. розгубилися й ті останки. 
Вони стали добичею не тільки військових переможців, але й цивільно

го населення. 

УСС. Евген Драrінда Вістун Теодозій Сеньківський 
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Д-р Володимир Щуровський, 

Сотник - лікар УГА. 

Медична і санітарна СnуІНба 

Вислід війни не залежить від самого 

тільки боєвого вишколу і оперативного 
проводу армії. Велике значення мають пси

хічне наставлення, технічні й матеріяльні 

засоби, організація фронту й запілля. Бо

єва вартість Української Галицької Армії 

не була гірша, як противників, та не допи

сали другі чинники й вони рішили прr) 

вислід визвольної війни. 

Українська Галицька Армія боролася 
на фронтах впродовж двох років без від

починку й майже без доповнень, а її ви
ряд був недостатній. Українські полі

тичні круги не передбачували гряду

щих подій, хоч другі народи австро

угорської монархії заздалегідь пляново підготовлялися до самостій

ного державного життя. Наш загал обхопила перевтома чотиролітньої 

війни, - не менше, як втомилася вже була й наша землиця, зорана 
rранатами, збита полчищами наїздника. 

Винесені історичною хвилею провідники, мимо найкращих зу
силь, не вспіли за•горнути тодішнє життя в організовані рами. У пере

ломових часах треба на провідних місцях творчих характерів і фахово 
вишколених, робітливих. пильних співробітників. Такі люди поко

нують найбільш складні обставини й доводять почате діло до успіш

ного висліду. У нас було багато ідейних, завзятих фанатиків, відваж
них героїв - лицарів, зате мало рішучих людей з вірою в можливіст1, 
побіди, свідомих ясно накресленої мети. Блукання, хиткі.сть, недостача 
ділово вправних рук до праці в тодішній дійсності, спричинили не
вдачі. 

Усе те виявилось наглядно в санітарній ділянці. Коли Українсь1ш 
Національна Рада перебрала владу у Східній Галичині, майже всі 
поляки відмовилися виконувати державну службу. Вся вага й відпо

відальність спадала на українців. Підготованих до того було неба
гато. Лікарів-українців на просторах Західної Области Української На
родньої Республіки було замало до того, щоб обсадити найконеч

ніші мі.оця цивільної адміністрації, а ще менше для обслуги армії. 
Санітарні відносини в краю вимагали рішучих заходів. Ширилися епі
демічні недуги, особливо т. зв. еспанка. Зрушені з фронтів війська і 

звільнені з та•борів полонені вертали домів. Усіми шляхами прямували 

вони на батьківщину і заповняли хворими й трупами місця постою. 
Зруйновані в часі світової війни міста й села та беззахисне населення 
шукало у нової влади помочі. 
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Бої у Львові, а відтак на широкому фронті, дава.ли ве.лику кіJІь
кість ранених. Шпита.лі у прифронтовій по.лосі бу.ли в часі війни під 
військовою управою. З розпадом австрійської армії вони самочинно 
.ліквідува.лися. Військове майно розбирали демобілізовані, або воно 
нищилося невикористане в наслідок непоінформованости центру про 

його розміщення. Місцеві установи запопадливо берег.ли все ДJІЯ 

себе, а •безвідповідальні свої і чужі злочинці спекулювали державним 
майном кошто.м фронту й запілля. Треба бу.ло все організувати від 

самих основ серед незвичайно важких умов. 

У проводі санітарної слу.ж~би станув д-р Іван Куровець, зразу як 

державний секретар здоров'я, а відтак як начальник санітарного від
ділу при Державнім Секретаріяті Внутрішніх Справ. Заслужений гро
мадянин, невтомний робітник і організатор, працював запопадливо, 

розуміючи вагу свойого становища. Як в кожне діло, так і тут, вло

жив всю свою енерrію. Строгий для других, давав найкращий при

клад самопосвяти. В короткому 'Часі зорганізував санітарний віддіJІ 

Секретаріяту, наладнав службу повітових лікарів і справу шпиталів, 
приєднуючи до праці фахові сили. Навіть лікарі - поляки на станови
щах директорів шпиталів і повітових фізиків підчинилися його про
водові. .за допомогою Червоного Хреста, закордонних місій й упо
важненого українською владою при австрійській ліквідаційній комісії, 
д-ра Ярослава Окуневського, розвинув широку акцію постачання ліків, 

перев'язочного матеріялу і шпитального виряду. Після розвалу і без
ладдя апарат почав працювати. 

Головну увагу звернено на поборювання й опанування пошесних 

хворіб. Ще за австрійських часів від зими 1915-1916 рр. у Східній Га
личині ширився сипний тиф. Австрійська влада, мимо наладна

ного апарату й відповідних матеріяльних засобів, не вміла зарадити 

лихові. Пошесть тліла дальше і ширилася кожної зими й осені. У 1918-
1919 рр. в наслідок анормальних відносин, сипний тиф обхопив майже 
всі повіти й зростав з кожним днем і місяцем. Крім того ширивсн 
і черевний і поворотний тиф, віспа, а навіть траплялися випадки сапу 
й сказу. Головною причиною поширення пошестей були мандрівки 

полонених і поворотців з фронту. З усіх сторін, усіми шляхами, йшли 

вони завошивлені від села до села, й розносили пошесть. Щоб зарадити 
лихові, треба було численної граничної сторожі, кварантанних бараків, 

вишколеного персоналу і дезинфекційних засобів. Бльокована сусідами 
Сх. Галичина, у вирі кривавих боїв, не могла побороти недостачі. Між
народний комітет для поборювання пошесних хворіб у Будапешті й 
Червоний Хрест у Швайцарії, на зазив і прохання української влади, 
прислав до Станиславова своїх відпоручників. Гості висловлювали 
співчуття, обіцювали поміч, але на цьому й кінець. 

У лютім 1919. р. Державний Секретаріs~т Внутрішніх Справ зорга
нізував Державну Раду Здоров'я в такому складі: д-р Іван Куровець -
відпоручник Секретаріяту Внутрішніх Справ, полковник д-р Андрій 
Бурачинський і. отаман д-р Ростислав Білас - відпоручники Військо
вого Секретаріяту, сотник Остап ПриЙl\Щ - від Українського Черво-
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ного Хреста, д-р Ол. Жуковський - від Секретаріяту Шляхів, д-р Вол. 
Янович - повітовий лікар, д-р rустав Добруцький - директор шпи
талю в Станиславові, д-р Ст. Кубішталь - міський лікар, д-р Гнат 
Розмарін, сотник Остап Бородаєвич - ветеринарний референт і апти
карі - Т. Теодорович, Ад. Ляндес і Софія Петриківна. Ця установа 

була, як на тодішні відносини, замало гнучка й тому не .проявила по
мітної діяльности. З рамени Внутрішнього й Військового Секретаріятів 
вислано санітарних інспекторів по всіх повітах. Вони провірювали міс
цеві відносини і на основі їх звітів централі й місцеві чинники органі

зували поміч. При допомозі Українського Червоного Хреста закладали 

епідемічні лічниці і розсилали летючі санітарні колони. Епідемічні 
лічниці розмістили в найбільше загрожених місцях, як ось у Теребовлі, 

Скалаті, Олієві, Тернополі, Чорткові, Заліщиках, Борщеві та Палико

ровах біля Бродів. Окрім цього військові й повітові шпиталі мали теж 

епідемічні відціли. У Станиславові оснували бактеріологічний інститут, 
що його управу обняв д-р Максим Музика; працювали в ньому теж 

медики Ольга Кривокульська і Степан Кривокульський. Цей інститут, 

як єдина установа теоретичної медицини, мусів, на випадок потреби, 
виконувати також досліди з інших ділянок, напр. судово-медичної та ін. 

Дальше обсадили місця повітових і міських лікарів у запіллі, а при
фронтові повіти підчинили військовим лікарям. До помочі повітовим 

лікарям приділили санітарні комісії. У повітових санітарних комісіях 

працювали місцеві лікарі, аптекарі, ветеринарі й відпоручники грома

дянства. Завданням тих комісій була м. ін. пропаrанда гігієни cepe.:i. 
населення і поміч при виконуванні санітарних наказів. Діяльність пові

тових лікарів і комісій провірювали санітарні інспектори - д-р Зенон 

Левицький, д-р Маріян Долинський, д-р В. Янович і д-р О. Грабовський. 
Від лютого 1919 р. щотижня напливали до Державного Секрета

ріяту Внутрішніх Справ звіти від усіх повітових лікарів про санітарні 

відносини, особливо про епідемічні хвороби. На основі тодішніх звітів 

у березні 1919 р. нотували занедужань: На черевний тиф - 117, в тому 
смертних 2; насипний тиф - 17.229, в тому смертних 858; на віспу - 3], 
в тому смертних О; на шкарлятину - 21, в тому смертних 1. В квітні 
1919 р.: на черевний тиф - 194, в тому смертних 18; сипний тиф --
14.987, в тому смертних 1.814; віспу - 56, в тому смертних 2; шкарля
rину - 7, в тому смертних О. Важку працю поборювання епідемічних 
хворіб виконували всі лікарі-українці, які повнили обов'язки повітових 

або міських лікарів. 
У часі від лютого до травня 1919 р. захворіло на сипний тиф 34 

лікарів, з того 14 померло, між ними: д-р Осип Ковшевич, військовий 
лікар в Бережанах, д-р Микола Дикий, військовий лікар в Станисла
вові, д-р Тимко Крохмальний, військовий лікар у Щирці і д-р Володи

мир Лаврецький в Галичі. 
Велику поміч у боротьбі з епідемічними хворобами несла укра

їнська військова жандармерія. Вона провірювала всі села, вишукувала 
хворих, висилала звіти до військових і цивільних установ та слідкувала 
за точним виконування санітарних приписів і заряджень. 
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Д-р. Андрій БурачинськиА, 
Санітарний шеф УГА. 

Д-р Волод11мир Білозор 

Д-р Осип Ковшевич 

Д-р Евген Олексій 



До часу переходу за Збруч санітарні відносини в краю поволі на
ладнувалися. В травні 1919 р. кількість захворінь насипний тиф значно 
впала. Мимо несприятливих обставин виконано безсумніву велику пра

цю. Замітне воно на тлі тодішних відносин у сусідів. Тож зовсім спра

ведливо стверджує адвокат Андрій Чайковський у своїх споминах п. 
з.: "Чорні рядки", що Секретаріят Здоровля трактував свій ресорт 

дуже ділово й сумлінно. Відносини змінилися з переходом УГА за 

Збруч. Дворазовий відворот, розпорошення по непроглядних просто
рах знищеної революцією й війною Великої України завали.Ли почату 

будову. 

В початках організування УГА була санітарна служба найкраще 

наладнана при Леrіоні Українських Січових Стрільців. Ще в грудні 

1914. року заходом Боєвої Управи У.С.С. .приділила австрійська На
чальна Команда Армії до Леrіону У.С.С. лікарів д-р Костя Воєвідку 
та д-р Івана Рихла, абсольвентів медицини Володимира Білозора, Во

лодимира Щуровського і медика Миколу rілецького. Одні з них пов
нили службу на фронті, як д-р Воєвідка і д-р Рихло, а другі в коші. 

У серпні 1915-го року оснували у Львові при збірній станиці У.С.С. 
приют (захист) для хворих і виздоровців. Приют містився в дяківській 

бурсі при вул. Скарги ч. 3, а опісля в кам'яниці при вул. Міцкевича ч. 11. 
На команданта приюту приділили Вол. Щуровського, а обовязки на

чального лікаря сповняв д-р Бронислав Овчарський, тодішній директор 

Народної Лічниці. Адміністрацію вели пані Ірена Домбчевська і Олена 

Косевичева. У цьому приюті мешкали і лікувалися довший час д-р Іван 

Франко і маляр Олекса Новаківський. 

З початком 1917-го року службу в коші У.С.С. обняв д-р Вол. 

Білозор, а як в липні 1917-го р. у бою під Конюхами попав д-р К. 
Воєвідка у полон, а медик :Ворона згинув від російської кулі, то на їх 

місце приділили д-ра В. Щуровського, який разом з медиком Ол. Пер
фецьким повнив службу при фронтових частинах У.С.С. аж до розвалу 

Австрії і проголошення Західної Области У.Н.Р. У коші і вишколі у 
Станиславові оставав дальше д-р В. Білозор, д-р В. Свідерський, медики 
Р. Гаванський, О. Волосянський, Д. Вахнянин, М. Заячківський, М. Ни
жанковський, Р. Сліпий і Яр. Солтикевич. В той час службу сестер 
жалбіниць виконували Катря Гладун, В. Ощипківна і Сіяківна. 

Санітарна служба при У.С.С. була зорганізована на австрійський 
лад. Найвищою боєвою одиницею був полк, поділений на 2 курені по 
4 сотні. При полку, або куренях, був лікар. Курені мали пункти першої 
помочі. Перша поміч містилася в окопах в землянках, або принагідно 
в хаті. Тут відбувались лікарські оглядини й перев'язували ранених. 
Службу в першій .помочі повнив лікар або старші медики. В разі по
треби, крім курінної першої помочі, була ще полкова поміч з приютОl\1 
для хворих. Ранених і важко хворих з першої помочі відсилали до 

польових лічниць або загальних шпиталів у запіллі. При сотнях були 
санітарні стежі з 4 стрільців і підстаршини - провідника. Стежі мали 
ноші і перев'язочний матеріял. Відносини змінилися на весні 1918-го 
року в часі походу австрійської і німецької армій в Україну. Великий 
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простір зайнятого терену, лихі комунікаційці засоби, змінний фронт, 

своєрідні місцеві обставини вимагали особливих норм і пристосування. 
У часі далекого походу з Борщева до Одеси, а відтак до Херсону й 

Олександрівська (Запоріжжа), У.С.С. були відірвані від австрійських 
частин, мусіли самостійно радити собі в кожній потребі й поборювати 

недостачі, яких досі не зазнавали. 

Це була підготова і наука на майбутнє. Тодішні переживання да

вали образ пізніших подій в часі боїв за Львів, відвороту за Збруч, 
наступу на Київ і в "Чотирикутнику Смерти". В останніх місяцях світової 

війни УСС стояли в околиці Єлисавети на Херсонщині, коли вернули 
з Великої України, в Чернівцях на Буковині. Тут застав їх розпад 

Австрії і 1-ший Листопад 1918. р. 
Галицька Армія формувалась у Львові і тут звела перші бої. За

в'язком львівських частин були українські жовніри і старшини етапних 
груп, стаціонованих у Львові і станиця УСС, які приїхали в перших днях 

листопада з Буковини. Характер боїв у Львові вимагав випадових 

гнізд і оборонних застав у відповідних міських об'єктах. Застави 
творили базу оперативних відділів, там були приміщені перев'язочні 

точки, відти санітарні стежі в пригожу хвилину прочищували вулиnі 
та площі з ранених і трупів. Служба санітарних стеж була невимовно 

важка, наражена на обстріл з вікон, криш і пивниць. Виконували цю 
жертвенну службу крім лікарів і медиків теж і сестри жалібниці. 

Найважнішими заставами у Львові були: Народний Дім і тут пов• 
нили службу лікар д-р Кость Танячкевич і медики Ярослав Гинилевич 

та Володимир Скоморовський; ратуш - д-р Максим Музика і медик 
Степан Кривокульський; цитаделя - д-р Володимир Свідерський; 

пошта - медик Марія rіжовська; двірець Підзамче - медики Омелян 
Волосянський і Микита Кологон; сойм - медики Зенон Русин і З. Ко
пертинська; касарні ФерД.инанда - медик Роман Кузьма; касарні по

ліції - медик Юрко Маковський. На Личаківськім двірці була відсил
кова точка - Д-р Вол. Щуровський. З Личаківського двірця забирав 
ранених. і хворих санітарний поїзд У.С.С. (медик Роман Гаванський) 
і відвозив до військових шпиталів у Станиславові і в Стрию. 

У Народнім Домі містився оперативний штаб. Першим санітарним 
шефом при штабі був д-р Кость Танячкевич. Ранених приміщували 
головно в rарнізоновому шпиталі. Лікарі і шпитальна обслуга зали
шилася давня, українська військова команда приділила тільки своіх 
старшин для контролі. Із переповнених шпиталів перевозили ра
нених і хворих на Личаківський двірець. 

Відступ зі Львова прийшов ненадійно: залишено в ньому склади 

воєнного майна, а це відбилося некорисно на боєвій акції в часі облоги 
Львова. Державний Секретаріят осів спершу в Тернополі, опісля в 

Станиславові. При Державнім Секретаряті Військових Справ службу 
санітарного референта обняв д-р Ростислав Білас. 

· В перших місяцях війни до січня 1919. р., не було пляновоі орга
нізаціі санітарної служби. Вона наростала під натиском обставин. Лікар 
або ме-дик у місці, де захопили його листопадові подіі, ставав до 
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праці, підшукував помічників, збирав потрібний санітарний матеріял, 
дбав про приміщення для ранених і хворих. У деяких містах залиши

лися .по Австрії військові лічниці. У прифронтовій полосі сповняли 

вони завдання польових, а дальше від фронту запасних лічниць. На 
фронті оперували тоді самостійні групи, підчинені безпосередньо На

чальній Команді. При Начальній Команді санітарним шефом був дальше 

д-р Кость Танячкевич, а його помічником був д-р Морозовський, лікар 
з Наддніпрянщини і технік Іван Озаркевич. При команді груп повнили 
службу, як санітарні референти, лікарі, виїмково старший медик. У 

відділах груп, в пунктах першої помочі, були медики. Ранених і хворих 

з першої помочі перевозили до найближчої лічниці, яка містилася 
звичайно при залізничому шляху. Тут сортували ранених та хворих 

і відсилали санітарними або звичайними поїздами в запілля. 

При групі "Схід" начальним лікарем був д-р Вол. ІЦуровський, 

при групі "Старе Село" - д-р Тадей Яцик, при групі "Старий Самбір" 

- медик Юліян Божейко, при групі "Хирів" - д-р Іван Стефанович, 

при групі "Північ" - д-р Максим Музика, а потім д-р Лев Сосенко, 
начальним лікарем при групі от. Шашкевича призначено з днем 22. 
грудня 1918. р. д-ра Володимира Білозора. Обов'язки лікаря Загону 

ім. rонти виконував медик, санітарний четар, Мартин Ваврик, з осід

ком при штабі от. Долуда в Голоску, а при групі от. Л'яєра (над Збру

чем) - д-р Вол. Гамерський. 

Група "Схід" займала відтинок фронту під Львовом від Грибович 

Малих через Малехів, Чортківську Скалу та Пасіки на захід від Винник. 

Обсаду групи творили 4 курені піхоти, батерія артилерії, сотня кінноти 
і технічні відділи. У І-шім курені У.С.С .. повнив службу лікаря медик 
Микита Кологон, у 2-гім курені У.С.С. медик Зенон Русин, у 1-му курені 
ім. кн. Лева медик Степан Гайдучок, у 2-гім курені ім. кн. Лева медик 
Петро rалаrудз. При команді групи в Куровичах містився приют для 

хворих. У приюті працював начальний лікар і медик Юрко Маковський. 

На економії в Куровичах улаштували купальню з тушем і дезинфекцій

ний апарат. Другий дезинфектор був рухомий і об'їздив сотні, розмі
щені на фронті, де по черзі очищувано стрільців. При залізничім шляху 
Львів-Підгайці і Львів-Підволочиська заснували відсилкові точки, одну 

в Підбірцях біля Винник, під управою д-ра Михайла Козака, другу в 

Борщовичах, з медиком З. Копертинською. Сюди звозили підчас боїв 
з фронту ранених, а відси дальше поїздом до шпиталів. Заходом групи 

"Схід" зорганізували польову лічницю в Перемишлянах і в Ожидові. 
Командантом лічниці в Перемишлянах був д-р О. Манацький, а в Ожи
дові д-р Вол. Свідерський. При команді групи працювала поборова 

комісія для новобранців. Група мала свій вишкіл у селі Словіті. Лікар
ську службу у вишколі виконував медик Роман Кузьма. 

В місяці січні Начальна Команда Галицької Армії перевела реорга
нізацію армії. Санітарною ділянкою організації став кермувати отаман 
д-р Ростислав Білас. Фронтові частини поділили на три корпуси. На
чальним лікарем І-го Корпусу став д-р Т. Яцик, П-го Корпусу д-р В. 
Коцовський, а ІІІ-го Корпусу д-р Іп. Левицький. 
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Начальним лікарем І-шої бриrади У.С.С. був д-р Вол. lЦуровський, 

2-гої з початку лікар-жид з Наддніпрянщини, а відтак д-р Юліян Фаст

ман, 3-тьої з початку лікар-мадяр, а відтак д-р Андрій Гаврилюк, та 

довший час медик Вол. Сенчина, 4-ої д-р Леонід Мантуляк, а відтак 

медик Степан Гайдучок і д-р А. Гаврилюк, 5-тої д-р Л. Сосенко, а від

так д-р Розенберr, б-тої д-р Володимир Білозор, 7-мої д-р Евген 

Олексій, 8-мої д-р Ів. Стефанович, 9-тої д-р Юда Маврикій, ІО-тої 
д-р В. Гамерський, І І-тої д-р О. Рибачевський, 2І-шої д-р Данило Са

совер. В Гірській бриrаді до часу її переходу на Чехи був лікарем д-р 

О. Рибачевський. 

Запілля поділили на три области: Л'ьвів, Тернопіль і Станиславів. 

Кожна область мала 4 округи . Округи Львів, Перемишль і Чернівці 
майже в цілости були в руках ворога. При команді округи повнив служ
бу лікар, як санітарний референт. Окружними лікарями були: в обла

сти Львів: д-р Максим Музика - округ Львів, д-р Михайло Кос -
Перемишль, д-р Лев Породько - Рава Руська, д-р Іван Стефанович 
- Самбір, д-р Вол. Дроздовський, а потім д-р С. Мантель - Тернопіль, 

д-р Лівій Стефаніюс - Золочів, д-р Ол. Козакевич - Чортків, д-р 
Осип Ковшевич, а по його смерти д-р Т. Гвоздецький - Бережани, 

д-р Осип Прийма - Станиславів, д-р Іп. Левицький - Стрий, д-р 
Петро Петрушевич - Коломия і д-р Евген Кобринський - Чернівці. 

Кожний округ був осідком запасного коша (кадри) і доповняючим 
тереном відповідної бриrади. Тільки І-ша Бриrада У.С.С. завдяки 

традиції брала доповнення з усіх округів. Корпуси були підчинені На· 

чальній КомаНді, округи залежали безпосередньо від Секретаріяту 

Військових Справ. Військові лічниці ділилися на польові, запасні й 
окружні. Польові були рухомі, кількість і місце їх осідку мінялися в міру 

Медсестра Стефанія Рибчак Д-р Іван Рижій 
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потреби фронту. Окружні лічниці обслуговували rарнізон і відтяжу

вали польові й запасні лічниці на випадок їх переповнення. 
Приміщення й уладження військових лічниць не було одно

стайне. Деякі лічниці мали відповідний лікарський персонал і повний 
виряд, навіть з рентrеном, -· були приміщені у відповідних будинках 
з вистачальною кількістю ліжок. Обслуга складалася з вишколених 

військових санітарів, сестер служебниць або сестер жалібниць. Рівно
часно були шпиталі, основані в обставинах припадковости і поспіху 

при недостачі найконечніших засобів. 

Число лікарів було недостатнє для потреб армії. По реоргані· 
зації армії були в її розпорядженні такі військові шпиталі: 

1. Сокаль - командант д-р М. Музика, а згодом д-р С. Сосенко 

і медик С. Кривокульський. 

2. Камінка Струмілова - командант д-р Вол. Білозор, лікарі Де-

зидерій Сприс і д-р Богдан Чабан. 

3. Радехів - командант д-р О. Подолинський і медик Р. Мотлюк. 

4. ,Броди - командант д-р Бінневальд і д-р Кумін. 

5.\, Стрий - командант д-р Амб. Целевич, д-р Е. Гайдукевич і д-р 
М. Сеген. 

6. Дрогобич - командант д-р Микола Терлецький, д-р Кельнер, 

д-р Вітлін, медики Микола Ваврик, Яків Нагляк, К. Гаврилів, 

Я. Рудницька, і конзультанти лікарі: д-р Козловський, д-р 
Пельчар і д-р Еліясевич. 

7. Самбір-командант д-р Ол. Манацький, а по нім д-р Юл. Ши
пайло і лікарі: д-р _Г. rлянц" д-р Цюк. д-р Юліян Фастман, ме
дики: З. Па ук, М~ Козіцький, І. r оцький, М. Літинський і Н. 
Хомишин. 

8. Ходорів - командант д-р Ст. Гасюк, д-р .кость Морозовський 
і медичка Вол. Львівна. 

9. Перемишляни - командант д-р Франц Білобран і медик В. 

Банах. 

10. Ожидів - командант д-р Вол. Свідерський і медик Марія 
rіжовська. 

11. Золочів - д-р ~ойсей Рібенфельд, д-р Богдан Питлик і ме
дик Тимко Кульчицький. 

12. Тернопіль - командант д-р ~Осип Ямполєр і д-р Тит Бура
чинський. 

13. Чортків - д-р rафлицький і медик О. Чайківська. 

14. Станиславів мав дві лічниці: командантом першої був д-р 
Осип Маланюк, а другої д-р Теофіль Бардах. Лікарі: д-р О. 

Прийма, д-р Мих. Козак, д-р Микола Дикий, д-р О. Кос і 
д-р Мондшайн та медики: Леонтій Максимонько, Н. Полотню

ківна і Селянська. 

15. Бережани - командант д-р Осип Ковшевич, а потім д-р Те· 
одозія Туна. 

16. Красне - відсильна точка - командант медик Марія Пжов
ська, а від квітня 1919 д-р Микола Терлецький. 
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17. Давидів - командант д-р Тадей Яцик, а відтак д-р Кость 
Гнідий. 

Санітарних поїздів було три: санітарний поїзд У.С.С. ч. 1 - ме
дик Роман Гаванський, санітарний поїзд ч.2 - медик Осип Гробель

ний й станітарний поїзд 3 - медик Волод. Ско.моровський. 
Велику вагу спрямували на придбання для лічниць вправних хі

рургів. Б наслідок недостачі своїх хірургів приєднували чужинців. 
З віденської хірургічної клініки приєднали д-р Роберта Шпоннера, 
Гайнріха rлянца і інших. Секретаріят Військових Справ оснував у 
Станиславові головну складницю санітарно.го матеріялу і старав:ся 
забезпечити полишені австрійцями інші санітарні склади. Це завдання 

не зовсім вдалося виконати з причини спізнення наказу і незарадности 

місцевих чинників. Так втратили ми багату складницю в Холоєві. 
яку порозкрадали місцеве населення і спекулянти. 

Начальником санітарної складниці при Державнім Секретаріяті 
був підполковник Володислав Білинський, при Начальній Команді 
четар мrр. Михайло Терлецький. Доповнювали санітарні склади ма
теріялом, одержаним від Українського Червоного Хреста через пре

зидента генерала Б'язлова, або шляхом купна закордоном. Транс
порт з-за кордону був в тому часі незвичайно утруднений; більшість 

замовлень не доходила до місця призначення. Чотири вагони сані
тарного майна, добутого у Бідні від австрійської ліквідаційної ко

місії, пропали на території Угорщини. До Станиславова доїхали з 
того тільки чотири скрині. Начальна Команда наказувала· далеко

йдучі ощадності ліків і перев'язочнь.го матеріялу. 

Н:а основі звітів, що напливали до 2-.го відділу Державного 

Секретаріяту Військових Справ в січні 1919. р" Галицька Армія 
числила бі\7Ія 50 тисяч боєвого стану. В тому часі було на фронті для 
обслуги армії: 24 лікарі, 34 медики, 4 медички, 2 аптеки, 5 лічниць, 
529 ліжок, 3 санітарні поїзди, 2 купальняні поїзди. У запіллі: 95 лі
карів, 2 лікарки. 66 медиків, 8 медичок, 18 аптек, 25 лічниць, 12 при
ютів, 5,643 ліжок і 48 дезинфекторів. 

Усіх зусиль докладали військові чинники, щоб перевести в ко

шах · відвошцвлення висиланих на фронт частин. Повторювали накази 
у справі будови купалень і дезинфекційних камер, або пристосувань 

існуючих місцевих купалень для потреби війська і цивільного насе

лення. В Ходорові заходом санітарного шефа збудували нову вели

ку купальню і відвошівню. Наказали реєстрацію лікарів і нижчого 

санітарного персоналу, відпорного на сипний тиф і приділення іх 
до епідемічних лічниць. На жаль, на місцях не виконувано якслід 

наказів і це утруднювало плянову бороть~бу з пошестями. На фронт 
і в загрожені повіти висилали дезинфекційні колони з дезинфекто

рами і ваннами. Для проживлення населення у знищених війною 

містах і селах військо організувало харчеві станиці. Усе те не спи
няло пошести. У ·березні і квітні епідемія осягнула вершок, а з по

чатком травня почала опадати. Серед війська в тому часі поширен
ня сипного тифу не ·було загальне. Більші втрати завдавав армії 
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поворотний тиф. Щоб звільнити шпиталі від переповнення хворими 

й раненими, оснували при запасних куренях (кошах) доми виздо

ровців під командою старшин і опікою лікаря. Що два тижні від
бувалися лікарські перегляди виздоровців. Після перегляду здоро
вих спрямовували до коша, а потребуючим уділювали відпустки, 

яющо відпущений мав родину та відповідну опіку в місці. Проволоч

но хворих призначували до висуду і звільнення. У Трускавці улаш

тували дім виздоровців - санаторію. Робили старання у справі осну
вання в Надвірній санаторії для хворих на туберкульозу стрільців. 

У половині травня 1919. р. заломився фронт і почався відворот 

аж по лінію Серету. Відворот був непідготований. Ні політична влада, 
ні Начальна Команда не мали виробленого пляну, зміняли накази і на
прям концентрації відступаючої армії. Наслідком цього при за1галь

ній деморалізації і пасивному спротиві ворожого елементу залізнич
ників, евакуація була незвичайно утруднена. Багато майна залишено. 
Більшість лікарів-чужинців покинула армію. Відступаюча армія остала 
майже без діяльних військових лічниць. Хворих і ранених треба було 
здавати до цивільних шпиталів, але й їхня кількість постійно мен

шала. Хворі і ранені не радо покидали своїх і не хотіли залишатися на 
непевну долю. При частинах наростали обози хворих. Ці обози створе

но з реквірованих підвод. 

В часі першого відвороту армії відчуто дошкульно комплєтний 

брак рухомих військових лічниць. Вони творилися щойно під час від

вороту з деяких евакуованих лікарень (Камінка Струмілова, Радехів). 

Після проголошення Диктатури в червні 1919. року припинили 

свою діяльність Державні Секретаріяти. Усі аrенди перейняла військовn 

канцелярія Диктатора д-р Евгена Петрушевича. Над частинами запіл
ля поставили Команду Етапу. Отаман д-р Р. Білас уступив зі стано

вища військового санітарного референта ще в місяці травні, а на 
його місце призначили полковника д-р Андрія Бурачинського. Він 
повнив службу при Команді Етапу з помічником сотником д-р Ев. 

Гайдукевичем і поручником Леонтієм Максимоньком. У Кам'янці полк. 

др. А. Бурачинський обняв становище санітарного шефа Галицької 
Армії при Начальній Команді, а сотник д-р Кость Танячкевич санітар

ного шефа при Команді Етапу. Після смерти сотн. Танячкевича злу
чили оба ці пости в одно. Через смерть д-ра Тадея Яцика, д-ра Вол. 
Коцовського, та через недугу д-ра Іп. Левицького прийшли зміни кор

пусних лікарів. Для І-го Корпусу призначили сотника д-ра Михайла 

Сеrена, для П-го - сотника д-ра Роберта Ляндеса, а для ІІІ-го - сот
ника д-ра Володимира Свідерського. 

Чортківська офензива, одна з найсвітліших моментів в історії 
У.Г.А., принесла скороминаючий успіх. Другий відворот, хоч вже 

пляновий, закінчився переходом за Збруч, дня 16-го липня 1919. ро
ку. У часі першого відвороту покинули армію хиткі елементи. Дух 

війська від чортківської офензиви був бадьорий, усі вірили, що дру
гий відворот - це лиш тактичний маневр, потрібний для реорганізації 

армії й для придбання амуніції. Перейшло Збруч біля 90 тисяч гали-
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чан, в тому понад 40 тисяч боєвиків. Та надії не здійснилися. За 
Збручем настав хаос. Евакуацію переводили поспішно, при недостачі 
перевозових засобів. Багато санітарного майна залишили в Галичині, 
а багато знищилося у часі відвороту. Санітарна складниця виїхала 
з Ходорова на 17 залізничих вагонах. Для перевезення її через Збруч 
треба було бодай 600 підвод, та придбано - ще й після великих 

зусиль, лише 60. Частину складу розібрали відступаючі військові від
діли, але все ж таки величезне санітарне майно попало в руки ворога. 
Евакуовані військові лічниці залишили теж більшу частину свого 
виряду. Остали на місці і не евакувалися лічниці: Самбір, Станиславів, 
Коломия, •Бережани, Тернопіль і Чортків. 

Переступивши Збруч, Галицька Армія опинилася на малому просто

рі в околиці Кам'янця Подільського. Перед собою армія мала больше
вицький, а за собою ~польський фронт. Довший час не було спромоги 

урухомити евакуовані лічниці. За частинами тягнулися довгі валки 

підвод з хорими і раненими, між ними були хворі на поворотний і 
сипний тиф. Вони творили велику загрозу поширення епідемії. У то
му важкому положенні облегчуючою обставиною була липнева погода 

й швидкий похід уперед, що відсував московську армію на схід і 
звільнював щораз ширшу полосу від ворога. Галицькі лічниці розта

шувалися тепер в області своїх корпусів. Биряд лічниць був ще 
бідніший, як в Галичині, скількість лічниць значно менша, а доплив 
хворих на пошесні хвороби постійно зростав. Перейшли за Збруч три 
повні палеві лічниці, кожна на 250-300 хворих і чотири лічниці, але 
некомплетні на 100-120 хворих. Усіх лікарів ~було 35. Лікарі повнили 
службу в шпиталях, при фронтових частинах переважно медики. 

282 

У вересні 1919. року розміщення галицьких лічниць (військових) 

УПРАВА ЗАХИСТУ ДЛ.Я НЕДУЖИХ У.С.С. У ЛЬВОВІ 
вул. Петра Скарги 2 А (Дяківська Бурса) 

З ліва до права: Ірина Домбчевська, управителька За
хисту ; д-р Володимир Щуровський, ординуючий медик За
хисту; д-р Іван Франко; д-р Бронислав Овчарський, ордину
ючий лікар Захисту. 



було таке: У Вінниці, у кримських касарнях: запасна лічниця ч. 1 (утво
рена з лічниці Дрогобич). Командант д-р Осип .Ямполєр і помічні лікарі 

д-р Гайнріх Глянц-хірург, д-р Амброзій Юркевич, д-р Дезидерій Сприс, 
д-р Шпоннер-хірург і санітарні поручники .Я. Нагляк і Корнило Гав
рилів. 

Полева лічниця ч. 1: Командант сотник д-р Володимир Білозор і 
лікарі д-р Микола Терлецький та санітарні четарі Роман Мотлюк і 
Марія rїжовська. Ця лічниця постала зі злуки шпиталів з Радехова і 
Камінки Струмилової. 

Полева лічниця ч. 2: Командант сотник д-р Франц Білобран, ме
дик Вол. Банах. Полева лічниця ч. 3, в ,Гнівані: Командант сотник д-р 
Юліян Шипайло, а по його смерти в грудні 1919. р. сотник д-р Ми
кола Терлецький і д-р Кость Гнідий. 

Запасна лічниця ч. 2 в Жмеринці: Командант сотник д-р Мойсей 
Рібенфельд, лікар д-р Богдан Питлик і медик Тимко Кульчицький. 

Запасна лічниця ч. 3 в Бірзулі: Командант сотник д-р .Ярослав Ло
патинський. 

Запасна лічниця ч. 4 в Барі: Командант сотник д-р Степан Гасюк і 
д-р Себастіян Мантель. 

У Браїлові була полева лічниця 1-ої Бриrади Укр. Січ. Стрільців: 
Командант д-р Володимир Свідерський, медики Роман Гаванський і 
Ол. Перфецький. У містечку Привороттю, біля Кам'янця Подільського, 

була військова лічниця при вишколі У.С.С: Командант д-р Ярослав 
Солтикевич і медик Ст. Цибульський. 

Була теж лічниця Українського Червоного Хреста, якої. командан
том був отаман д-р Денис Новак і лікар д-р Микола Сисак. 

У Вінниці, в будинках жіночої гімназії примістилася теж евакуо
вана лічниця з Золочева. Командантами тут були д-р Дезидерій Сприс 
і д-р Юда Маврикій. 

На Великій Україні не вдалося наладнати санітарних відносин. 
Вони радше постійно погіршувалися. Не вдалося, мимо зусиль, пере
вести відвошивлення частин, ,головно через недостачу дезинфекторів і 
білля. У часі наступу на Київ, у щоденних походах і боях було прямо 
неможливо продовжувати працю. Київська невдача, новий ворог

Добрармія і новий відворот погіршили положення. Війна на Над
дніпрянщині мала партизанський характер. Частини порозкидувані на 
широких просторах, •без зв'язку між собою, відірвані від кермую
чого центру, від лічниць і складів, попадали в щораз гірші умовини. 

Постачання харчів, білля і одежі з кожним днем ставало важче. Боєві 
операції велися переважно здовж залізничих шляхів. Штаби працю

вали в поїздах або на станціях. Ранених і хворих приміщували в за
лізничих вагонах, т. з. "теплушках"', відси "санітарними летючками" 

перевозили до лічниць, а якщо в сусідстві була земська або городська 
лічниця, приміщували там важко хворих. 

Бриrада У.СС. у вересні і в жовтні 1919. р. стояла на денікінському 
фронті і тримала зв'язок з 3-ою Залізною Дивізією Дієвої Армії УНР. 
Начальним лікарем був д-р Ю. Добриловський. Завданням бриrади 
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У.С.С. було прочистити шлях Вапнярка-Христинівка від большевиць
ких частин, що окружені в околицях Одеси, пробивалися на північ 
в сторону :коростеня. Звільнення шляху вдалося без великого труду 
і 1без тяжкого ~бою. ~ате в Христинівці ·стрінулася 1бриrада з денікін
ським фронтом. Воєнні операції бриrади У.С.С. йшли двома шляхами: 

Христинівка-Умань і Христинівка-Цьвіткове. Команда бриrади була в 
Христинівці. На залізничій станції улаштували приют і відсилкову 

точку для ранених і хворих. Сюди приїздив ·бриrадний санітарний по
їзд (Ол. Перфецький) і за·бирав хворих до полевоі лічниці У.С.С. у 
Браілові або до шпиталів в Жмеринці. 

Стрільці на фронті жили в невідрадних умовинах, день і ніч у 

строгому поготівлі, у беззупинному поході і боях. Число хворих з 

кожним днем зростало, а денний приріст доходив до 100. Крім бриrади 
У.С.С. стояла тут теж і 11-га бриrада УГА. Хворі лежали покотом на 

соломі в приюті, або у залізничих вагонах. Не було спромо.ги до
кладно оглянути і посортувати хворих. Щораз 'Частіше появлялиоя 
випадки сипного тифу, а поворотний досягав вершка. Такі умовини: 

були не тільки в бриrаді У.С.С., але й у всіх галицьких і наддніпрян

ких частинах. У другій половині жовтня епідемія сипного тифу по
мітно зросла. Всі лічниці заповнилися вщерть. Бракувало найконеч
ніших ліків, один лікар за другим заражувалися тифом, а територія з 
кожним днем корчилася. З кінцем жовтня 70 процент вояцтва УГА хво
ріло на тиф, одночасно у військових лічницях було понад 20 тисяч га
лицьких стрільців і старшин. Смертність доходила до 30 процент. Щоб 
зарадити лихові, деякі військові частини закладали у себе окремі 
"лічниці". Без найконечнішого статку та без фахової опіки, були це 
радше склади хворих. а не "лічниці". Не давали вони .справжньої лі
карської опіки і помочі хворим, але забезпечували їм принаймні дах 

над головою, теплу страву і догляд. Лікарювали в таких "лічницях" 
полеві духовники з подиву ~гідною запопадливістю й самопосвятою. 

З початком листопада 1919. року Українська Галицька Армія по
пала в кліщі, окружена зі всіх сторін ворогами в т. зв. "Чотирикут
ник Смерти". У кожній хаті, по залізничих станціях лежали в суміш 
хворі, ранені й трупи, а між ними снувалися недобитки славно.і й ли
царської Українськоі Галицької Армії. 

Примусова злука з Добрармією ген. Денікіна не дала Галицькій 

Армії 1бажано.го рятунку й помочі. Відносини у денікінців не були 
кращі, хоч вони покористувалися великою допомогою Антанти. Укра
їнська Галицька Армія примістилася тепер в догіднішому районі 

Балти й Бершаді й тут доповнювала свої частини повертаючими з 
лічниць виздоровцями. Денікінська влада не встрявала у внутрішні 

справи УГА, мабуть передбачунала вже свій близький кінець. Доко

нали Галицьку Армію большевики. 

У часі примусової й неприродної злуки з большевиками окреміш
ність УГА була дуже обмежена. Про все рішали московські команди і 
неграмотні комісарі Червоної Армії. Санітарні умовини тепер попра
вилися, по шести погасали, але без помочі большевиків. УГА і боль-
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шевицькі війська були в тому часі вже на 100 процент відпорні проти 
тифу. Большевицькі установи й лічниці ~стояли багато нижче га
лицьких. Голодували на фронті боєвики, ,голодували в лічницях хво

рі. Виздоровці, полишені ~без опіки, западали на ту:беркульозу. Ви
зволення від моральної і фізичної смерти давала втеча на село або до 
повстанців. З повстанцями удержувала УГА зв'язки ще за часів Де
нікіна. У групі отамана Шепеля, в околиці Хмельника, ~галицькі лі
карі, особливо д-р Тадей Яцик, опікувалися хворими повстанцями і 
помагали організувати санітарну службу. Згадує про ~це з великим 
признанням тодішній санітарний начальник повстанців отамана Ше

пеля, по.лковник-д-р Олек. Даїн у 'ІJЗоєнно санітарних начерках ук

раїнського лікаря." Також і в Дієвій Армії У.Н.Р. служили лікарі-га
JІичани. Д-р Іван Рихло, (попередній лікар Лєrіону У.С.С.), був довший 

час лікарем в корпусі Січових Стрільців полковника Ев. Коновальця, 
а потім теж начальним лікарем Дієвої Армії У.Н.Р. При корпусі Січо
вих Стрільців повнив також слу*бу д-р Кость Воєвідка. Д-р Осип 
Залужний вів наддніпрянський військовий шпиталь в місті КовJІі. Лі
том 1920. року д-р Микола Терлецький і санітарний поручник-медик 
Мартин Ваврик працювали як лікарі у 5-ій Херсонській дивізії, де 
командантом був отаман Андрій Долуд, а д-р Володимир ІЦуровсь
кий в 6-ій запасній бриrаді полковника Гната Порохівського. 

Після переходу бриrад Українськоі Галицької Армії від больше
виків до армії У.Н.Р. та перед її наступом в союзі з по.ляками на Ки
їв, при кінці квітня 1920. року, Українська Галицька Армія перестала 
існувати. Боєвики УГА були роззброєні поляками, забрані в полон та 

заслані до табору полонених до Тухо.лі на Поморю. Санітарне майно 
УГА попаJІо частинно в большевицькі руки, а частинно було заграбо
ване поляками. Л'ише мала частина медичного виряду 1-оі полевої 

лічниці перейшла в розпорядження Дієвої Армії УНР, а її ля,бора
торію перевіз д-р Вол. Білозор до Львова, де вона стала основою ДJІЯ 
створення лябораторії при Науковім Товаристві ім. Шевченка, яку 

провадив д-р М. Музика. 

З перспективи 40-ліття .Укр. Галицької Армії можна висказувати 
всякі критичні завваги про тодішні події, але признати треба, що укра
їнські лікарі совісно і чесно сповнили свій обовязок. Не було між 
ними ·багато справжніх фахівців. Молоді лікарі, що недавно поки
нули університетські салі, при стрічі з жорстокою дійсністю не опус
кали ·безпомічно рук. Що могли, те дали своїй рідній армії і нації. До 
останніх днів існування і буття Укр. Галицька Арм~я мала зорганізо
вану санітарну базу. Серед хвиль бурунів не розсипалися у розтіч. 

Хоробра і лицарська ГаJІицька Армія капітулювала не перед вістрям 
меча. але перед живловою силою. Поруч ~героїв з1броі на скрижаJІях 
рідної історії вписали золотими і нестертими буквами своє імя сотник 

д-р Евген Гайдукевич, сотник д-р Володимир Коцовський, сотник д-р 

Кость Танячкевич, сотник д-р Тадей Яцик і всі другі лікарі і медики 
Українськоі Галицької Армії, які нарівні з героями-боєвиками жерт
вою свого молодечого життя засвідчили свою незломну відданість 

ВИЗВОJІЬНій справі. 
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Марія Мамчин, літ 20, нар. в Старім Самборі , мед
сестра в групі от. Маційовича, потім r. І. Гірській Бри
гаді, а при кінці в таборі Німецькім Яблоннім; чет. 
Осип Залеський, адьютант І . Гірської бригади; хор. 
Іван Солтю<евич (з ліва). 

с п и с 

лікарів і медиків - учасників Визвольної війни. Військові ступені 

подано за іменуванням Державного Секретаріяту Військових Справ. 

ПОЛКОВНИКИ: 

1. Д-р Бурачинський Андрій - санітарний шеф при Державному 

Секретаріяті .Військових Справ і при Начальній Команді 

· 2. Д-р Бардах Теофіль - командант окружної лічниці Бережани 

3. Д-р Кос Осип - командант окружної лічниці ч . 2, Станиславів 

4. Д-р Левицький Іпполіт - військовий лікар Округи Стрий, на·· 

чальний лікар ІІІ-го Корпусу 

5. Д-р Целевич Амброзій - при Держ. Секр. Військових Справ, 
потім при санітарнім шефі в Секретаріяті Внутрішніх Справ 
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ПІДПОЛКОВНИКИ: 

1. Д-р Маланюк Осип - команд. окружно~ л1чниці ч. 1, Станиславів 
'сУ Д-р Мантель Себастіян військовий лікар при Окружній Ко.-

манді Тернопіль 

3. Д-р Петру~шевич Петро військовий лікар при Окружній Ко-
манді Коломия 

4. Д-р Рожанко.вс1окий -Маркил - військовий лікар Калуш 
5. Д-р Юркевич Амброзій - командант окружної лічниці Стрий 
~ Д-р Ямполєр Осип - командант запасної лічниці ч. 1. 

ОТАМАНИ (майори): 

1. Д-р Бурачинський Тит - військовий лікар при Окружній лічниці 
Тернопіль 

2. Д-р Білас Ростислав - санітарний шеф при Держ. Секретаріяті 
Військових Справ 

3. Д-р Дроздовський - військовий окружний лікар, Тернопіль 
4. Д-р Гвоздецький Теофіль - військ. окружний лікар, Бережани 

\5/Д-р rлянц Гайнріх - команд. військ. окруж. лічниці, Дрогобич 
'6. Д-р Ковшевич Осип - військовий окружний лікар, Бережани 
7. Д-р Стефаніюс Лівій - військовий окружний лікар, Золо.чів 
8. Д-р Новак Денис - лічниця Червоного Хреста 

СОТНИКИ: 

1. Д-р Білобрам Франц - польова лічниця П-го Корпусу 
2. Д-р Білозор Володимир - лікар групи отамана Шашкевича, на· 

чальний лікар 6-тої бриrади, командант польової лічниці ч. 1. 
3. Д-р Гаврилюк Андрій - начальний лікар 3-ьої і 7-мої бриrад 
4. Д-р Гайдукевич Євген - лікар окружної лічниці Стрий, потім 

при Державному Секретаріяті Військових Справ 

5. Д-р Гамерський Володимир - начальний лікар 10-тої бриrади 
6. Д-р Гасюк Степан - командант запасної лічниці ІІ-1го Корпусу 
r1,r Д-р Пршінr Тадей - військовий лікар, Рава Руська 
8. Д-р Дикий Микола - о.кружна лічниця Станиславів 

9. Д-р Козак Михайло - окружна лічниця Станиславів 
10. Д-р Козакевич Олександер - військовий окружний лікар Чорт· 

ків, потім санітарний шеф при Полевім Шта·бі Ч.У.Г.А. 
11. Д-р Крохмальський Тимко - начальний лікар групи "Щирець" 

7-мої бриrади 
12. Д-р Коцовський Володимир - начальний лікар І-го Корпусу 

іУд-р Ляндес Роберт - лікар 7-мої Бригади, нач. лік. П-го Корпусу 
Й. Д-р Лопатинський Ярослав - лікар запасної лічниці ч. 3. 
15. Д-р Мантул-як Леонід - начальний лікар 4-тої бриrади 
16. Д-р Музика Максим - начальний лікар групи "Північ", командант 

бактеріологічного. інституту при Держ. Секр. Військ. Справ 

17. Д-р Олексій Євген - начальний лікар 7-мої бриrади 
18. Д-р Питлик Богдан - окружна лічниця Золочів 
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19. Д-р Подолинський Олександер - окружна лічниця Радехів 
.2(). Д-р Полохайло Іван - окружна лічниця Тернопіль 
'21. Д-р Породько Лев - окружна лічниця Рава Руська 
22.· Д-р Прийма Остап - окружний лікар в Станиславові, голова 

Українського Червоного Хреста 
\;У. Д-р Рібенфельд Мойсей - командант окружної лічниці Золочів · 

і запасної лічниці ч. 3. 
24. Д-р Рибачевський Олександер - начальний лікар Гірськоі бри

rади, потім 8-мої і І І-тої. 

~ Д-р Сасовер Данило - окружна лічниця Тернопіль, начальний 
лікар '21-шої бриrади 

26. Д-р Свідерський Володимир - командант польової лічниці 1-шоі 
бриrади У.С.С .• потім начальний лікар ІП-ього ,Корпусу 

27. Д-р Сеrен Михайло - окружна лічниця Стрий, начальний лікар 
І-го ·Корпусу 

28. Д-р ·Сисак Микола - лічниця Червоното Хреста 
29. Д-р Сосенко Лев - начальний лікар 5-тої бриrади і польової ліч

ниці І-го Корпусу 

30. Д-р Сприс Дезидерій - окружна лічниця Камінка Струмилова, 
полева лічниця ч. І. 

31. Д-р Стефанович Іван - окружний лікар ·Самбір, начальний лікар 
8-мої 1бриrади 

32. Д-р Танячкевич Кость - санітарний шеф при Нач. Команді 
33. Д-р Тащук Петро, лікар 1-го Корпусу 

34. Д-р Терлецький Микола - командант окружної лічниці Дрото
бич і Радехів, польові лічниці чч. 1. і 3. 

~ Д-р Фастман Юліян - окружна лічниця Самбір, потім началь
ний лікар 2-•гої бриrади 

36. Д-р Шипайло Юліян - командант окружної лічниці Самбір і 
польової лічниці ч. 3. 

37. Д-р Щуровський Володимир - начальний лікар групи "Схід", 

потім 1-шої •бриrади У.С.С. 
38. Д-р Юда Маврикій - начальний лікар групи "Старе Село'', по

тім І-го Корпусу 

ЛІКАРІ: 

,І/Біненвальд - окружна лічниця Броди 
~- Вахнянин Мирон - місія Українського Червоного Хреста у Бу

дапешті генерала Скопенка 

~Віллім - при першім полку Ч.У.,Г.А. 
4. Гнідий Кость - польова лічниця П-го Корпусу, польова лічниця 

ч. 3 і лічниця 11-тої бриrади 

.§/Кельнер - окружна лічниця Дрогобич 
. бу.rl<ушін - окружна лічниця Броди 

'1. Манацький Осип - окружна лічниця Самбір і Перемишляни 
~В· _,.Мондшайн - окружна лічниця Станиславів 
9:" Мрооовський Кость - помічник саніт. шефа при Нач. Команді 
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~о/ Розенберr - лікар 5-тоі бриrади 
1 L ·Сандул Юрій - окружна лічниця Дрогобич 
12. Сандул Ярослав - лічниця Сколе 

13. Туна Теодозія - окружна лічниця Бережани 
14. Цюк - окружна лічниця Самбір 
lб. Чабан Богдан - окружна лічниця Камінка Струмілова 

~поШІер Роберт - запасна лічниця ч. 1. 

СТУДЕНТИ МЕДИЦИНИ - САНІТАРНІ ПОРУЧНИКИ: 

1. Божейко Юліян - Гірська бриrада 

2. Ваврик Мартин - б-та бриrада 

З. Ваврик Микола - окружна лічниця Дрогобич 

4. Вибелюк Іван - 111-тий Корпус 

5. Гаврилів Корнило - окружна лічниця Дрогобич 

б. Гайдучок Степан - 4-та бриrада 

7. Гинилевич Ярослав - Держ. Секр. Військ. Справ, потім 7-ма 
'6ри.rада 

8. Гробельний Осип - санітарний поїзд ч. 2. 
9. Грушкевич Денис - 111-тий Корпус 

10. Галаrудз Петро - 4-та бриrада 

11. Гілецький Микола - І-ший Корпус 

12. Дмитричко Василь - 4-та бриrада 

13. Зленко Іван - 4-та бриrада 

14. Кучковський Теофіль - Команда Етапу 

15. Корнова Андрій - І-ший Корпус 

16. Лисяк Мирон - група "Хирів" 

17. Максимонько Леонтій - окружна лічниця Станиславів 
18. Мартинець Іван - 2-га ;бриrада 

19. На•гляк Яків - окружна лічниця Дрогобич 
20. Паращук Дмитро - етап, при старшинській школі в Гуті Чугор

ській б. Кам'янця Под. 
21. Паук Зеновій - етап 

22. Перфецький Олександер - З-тя бриrада, потім польова лічниця 
1-шоі бриrади У.С.С. 

·· 23. Рижій Іван - 7-ма бриrада 

24. Рубель .Степан - етап 
25. Сарнавський Микола - етап 
26. Сілецький Ксенофонт - ·8-ма бриrада 
27. Стасюк Дмитро - 2-~га 1бриrада 

28. Савчак Михайло - 4-та •бриrада 
.29. Сенчина ~Володимир - З-тя бриrада 

30. Цимбалістий Павло - група "Хирів" 
31. Чернявський ~Володимир - 11-гий Корпус 
32. Яцикевич Михайло - 11-·гий Корпус 
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САНІТАРНІ ЧЕТАРІ: 

1. Алиськевич Михайло - 11-гий Корпус 
2. Бабій Ярослав - Окружна Команда Стрий 
З. Банах Володимир - польова лічниця П-го Корпусу 

4. Волосянський Омелян - 1-ша обриrада Y.C.iC. 
5. Гаванський Роман - санітарний поїзд ч . 1, потім польова лічниця 

1. бриrади У.С.С 
6. Ганкевич Людвик - Львів 
7. Гардзінський Юліян - етап 
8. Заячківський Мирон - 4-та бриrада 
9. Кологон Микита - 1-ша бриrада У.С.С. 

10. Козаневиrч Лев - етап 
11. Колісниченко Микола - І-ший .Корпус 
12. Кривокульський Степан - І-ший Корпус 

13. Кривокульський Володимир - Група "Північ", потім бактеріоло

гічний інститут 
14. Козіцький Микола - окружна лічниця Самбір 
15. КоіІертинська Зеновія - Група "Схід'', потім 8-ма бриrада 
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16. КириJІович ОJІекса - 5-та бриrада 
17. Кузьма Богдан - 2-га бриrада 
18. КуJІьчицький Тимко - запасна JІічниця ч. 2. 
19. Кушнір МихайJІо - 2 ... га бриrада 
20. Литвин Лев - 11-rий Корпус 
21. Літинський МикоJІа - Група "Рудки", потім окр. JІічниця Самбір 
22. МеJІьник АнатоJІь - етап 
23. Мотлюк Роман - окр. JІічниця Радехів, потім поJІьова JІічниця ч. 1. 
24. Маковський Юрій - 4-та бриrада 
25. Мулькевич ВоJІодимир - етап 
26. Ніжанковський Мирон - З-тя бриrада 
27. Ортинський Іван - 8-ма 1бриrада 
28. Островський Тадей - І-ший Корпус 
29. ОJІексій Ярослав - 7-ма ·бриrада 
30. Приходченко Яків - 8-ма бриrада 
31. Рибак Ярослав - І-ший Корпус 
32. Русин 8енон - 1-ша 1бриrада У.С.С .• потім 3-тя бриrада 
33. Скоморовський Володимир - санітарний поїзд ч. 3. 
34. СJІіпий .Родіон - З-тя бриrада 
35. СіJІецький Степан - Група "Хирів'' 
36. Савицький Осип - 4-та, а потім 7-ма бриrада 
37. СокоJІовський ЯросJІав - етап 
38. СоJІтикевич Ярослав - 1-ша бриrада У.С.С. 
39. Тарнавський Гриць - 8-ма !бриrада 
40. Терещенко Яків - ІІІ-тий Корпус 
41. Шевчук ОJІекса - 5-та 1бриrада 
42. Чумак ІJІяріон - 11-гий ~Корпус 
43. Яворський Іван - 11-гий .Корпус 
44. Пікас ЮJІій 

45. ФіJІяс Осип - 1 О-та бриrада 

САНІТАРНІ ХОРУНЖІ: 

1. Вахнянин Денис - 1-ша бриrада У.С.С. 
2. Дзерович Євген - Група "Схід" 

3. Лапчинський Богдан - 5-та бриrада 
4. Левицький - 4-та бриrада 
5. Ломчинський - запасна JІічниця ч. 1. 
6. r оцький Іван - запасна JІічни~я ч. 1. 
7. Лотоцький Бо-гдан - запасна лічниця ч. 1. 
8. Хома Іван - запасна лічниця ч. 1. 
9. Арсенич Роман - 10-та бриrада 

10. Білик Нестор - 9-та бриrада 
11. Гопалівна - вапасна лічниця ч. І. 
12. rіжовська Марія - відсилкова точка Красне, ~потім польова JІІч

ниця ч. 1. 
13. Кордюк Юліян - 1-ша бриrада У.С.С. 
14. ·Кривокульська Ольга - бактеріоJІогічний інститут 
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15. Лев Володимира - запасна лічниця Ходорів 

16. Полотнюківна Наталія - окружна лічниця Станиславів 

17. Рудницька Ярослава - окружна лічниця ДроІГобич 
18. ·Селянська - окружна лічниця Станиславів 
19. Чайківська Ольта - окружна лічниця Чортків. 

292 

Зредаrував Д-р Вол. Білозор, 

сотник-лікар УГА 



Поnьова nowтa 

1. Г АЛИЦЬКИИ ПЕРІОД 

Три місяці йшли бої на українсько-польськім фронті, який з дня 

на день поширювався так, що врешті стало майже неможливим за

лагоджувати усі необхідні справи між Нач. Командою, а командами 

частин і запіллям через телефон чи телеграф, які були й так переван

тажені наказами й розмовами стратегічного змісту. До того ж і фрон
тові стрільці й старшини хотіли бодай час до часу переписатися із сво

їми рідними для виміни відомостями про взаїмне поводження. 

На початку лютого 1919. р. прислала Начальна Команда УГА з 

постою в Ходорові до Держ. Секретаріяту Шляхів, пошти і телегра

фів у Станиславові хор. Арсенича для обміркування справи організа

ції польової пошти, а тому, що інс. М. С. був у той час одиноким 
фаховим урядовцем в Дирекції Пошт, яку щойно тоді складано, то й 

він переговорював з хор. Арсеничем. Цей привіз зі собою короткий 

начерк організації польової, поштової служби, зладжений за зразком 

такої пошти в б. російській армії. Він передбачував створення Голов

ного Польового Поштового Посту (ГЛ.П.П.) при Начальній Команді, 

як управи польових поштових урядів при армії, - а при командах 

трьох корпусів по одному Польовому Поштовому Пості (ППП), як по

середників в доручуванні кореспонденції своїм корпусам. Обмін пошти 
між ГППП а ПППостами мали .переводити цивільні поштові уряди ам

булянсами; коли ж ішлося про місця, куди цивільна пошта не доїздила, 

то про перевіз мали подбати військові установи або ГППП. Обмін 
пошти з близькими цивільними поштовими урядами мав відбуватися 

прямо, або через ГППП в Ходорові. 

Такий організаційний плян можна було перевести в життя негай

но, та тяжкою була справа з обсадою польових пошт потрібним дли 
цього персоналом. Поляки ж бо ще за Австрії добре про те подбали, 

щоб якнайменше українців дісталося до державної служби, до заліз
ниці чи пошти, й тому був великий брак своїх, певних людей для того, 

щоб ними забезпечити секретність і справність так важливої у воєн
ний час служби. 

З трудного положення, кому поручити управу ГППП, виручив 

Нач. Команду ст. поштовий контролер Смішко, урядовець поштового 

уряду Львів 2 (двірець), який саме тоді опустив був з родиною Львів. 
Службовий характер п. Смішка й обставина, що він був фахівцем v 
справах перевозки по шт ( амбулянсер), давали повну запоруку відпо
відного наладнання поштової справи. П. Смішко взяв на себе цей важ

кий обов'язок - організація .польової, поштової служби стала дійс

ністю. Вже до тижня польова пошта діяла, бо й усі три ППП обсадженu 
фаховими силами. Польовій пошті приділено також ще декілька пошт. 

підурядників і слуг, головно тих, які приїхали з Відня. Вони, мимо 
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старшого віку, перебули враз із армією ба1гато злиднів і хворіб, та 

однаково витревали в поштовій службі УГА аж до її розпаду й верну
лися в квітні 1920. р. через Румунію й Польщу до своїх рідних у Відні. 

Ось так наладнано в короткому часі доволі правильне й розмірно 
добре поштове получения фронтових частин з Нач. Командою УГА 

та запіллям. Спершу займалася польова пошта пересилкою звичайних 

і поручених, урядових і цивільних пошт. листових посилок (листівки, 
листи, друки, часописи, пакунки до % кr. ваги) - та водночас заду

мувано поширити згодом функції .польової пошти на пересилку гроше

вих листів та важких пакунків. На жаль події на фронті в половині 

травня 1919. р. перешкодили у виконанні цього проєкту. 

Польова пошта співпрацювала тісно з ново-зорганізованою Ди
рекцією Пошт і Телеграфів у Станиславові, яка зібрала у себе більшу 
кількість свідомих, фахових працівників та давала повну запоруку со

вісного ведення пошт. адміністрації. 

На жаль ~польська офензива в травні 1919. р. припинила на деякий 
час заплянований розвій польової пошти УГА. Фронт і Начальна Ко

манда стали відступати на схід. Пошту треба було перевозити до 

фронтових частин підводами, а то й верхом і тому про правильний 

обмін пошти між ·ГППП і ППП, а так само між польовими й цивільни

ми поштовими урядами, не можна було й думати. Щоправда поштовий 

зв'язок між частинами і Нач. Командою удержувано аж до кінця га
лицького періоду, але тільки для їхньої потреби. Польова пошта за

мінилася, сказати б, у кур'єрську службу. 

2. НА НАДДНІПРЯНЩИНІ 

В половині липня 1919. р. .переходить УГА на Наддніпрянську 

Україну, а враз із нею чимало інтеліrенції, урядовців - залізничників 

та поштовиків. До переходу за Збруч находився ГППП при Начальній 
Команді УГА, по переході опинився він при Команді Етапу УГА, я1<а 
залишилася з Диктатурою в Кам'янці Подільському. 

В часі, коли частини УГА перебували, перед походом на Київ, в 

призначеному їм, тісному районі, пошта не виказувала жодної пози

тивної праці. Щойно під час .походу дався відчути брак поштового 
зв'язку. Адміністраційний апарат УНР був доперва в стадії наладжу

вання ,тому й не можна було рахувати на співпрацю цивільної пошти 

при операціях УГА. Треба було подумати про зорганізування при УГА 
польової пошти, яка змогла б працювати незалежно від всіх обставин 
та евентуально неуспіхів, які могли стрінути Уряд УНР при монтуванні 

цивільного, адміністраційного апарату. 

Використовуючи сприятливу обставину, що в Кам'янці осталося 
майже пів сотні галицьких поштовиків, та рахуючись із вище з'ясова

ними можливостями, опрацювали ст. поштовий контролер С. Добрян

ський та інспектор М. С. плян реорганізації польової пошти в ширшом\• 
маштабі. Начальна Команда розглянула й затвердила його і в поло

вині серпня 1919. р. почато його реалізувати, покликуючи бездільний 
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ГППП з Кам'янця Подільського до Вінниці, постою Начальної Коман
ди. П.лян устрою польової пошти був, у головних за рисах такий: 

Начальна Команда УГА має мати запевнений ста.лий поштовий 

з'вязок з усіми корпусами й бриrадами на фронті та установами в її 
етапі. Для цього відкривається ГПППошти при Нача.льній Команді й 

Команді Етапу та польові поштові уряди при командах корпусів і бр11· 

rад, а у випадку потреби теж при різних частинах в запіл.лі чи, для 

у.легшення перевозки пошти, в залізничних вузлах. 

Управите.лем по.льових пошт призначи.ла Начальна Команда ст. 

контролера С. Добрянського, а на час його хвороби доручено вести 
аrенди управи пошт. інспекторові М. С.; - їм до помочі приділено 

пошт. офіція.ла О. Дениса. Зв'язок Управи П.П. з польовими поштови
ми урядами став через пізніший приділ Управи до Команди Етапу, 

доволі трудним, бо Команда Етапу не ма.ла прямих зносин з командами 

частин на фронті, і для вдержання з ними зв'язку треба бу.ло посеред

ництва Начальної Команди. 

Передбачування й побоювання, що на на.ладнання цивільних пошт. 
установ у звільнених від ворога землях Наддіпрянщини не можна чи

слити, - не бу.ли безпідставні. Треба бу.ло самим галичанам взятися 
негайно за організування поштових урядів в запіл.лі, в першу чергу при 

Диктатурі в Кам'янці Подільському, опісля в Деражні, Летичеві, Козя

тині (двірець), а по перенесенні Команди Етапу до Бару, - теж в Барі. 
Поштові уряди в Проскурові, Жмеринці та Козятині бу.ли урядами роз' -
їздними, що з них виходи.ли поштові получения. В УГА бу.ло взагалі 

відкрито 27 по.льових поштових урядів. 
Ось так розбудовано в короткому часі в засягу УГА на Наддні

прянській Україні доволі справну поштову сітку, яка уможливила що

денний зв'язок між поштовими урядами. Це завдання можна бу.ло вико" 
нати як слід головно завдяки тому, що в працю ·пошти поступило бага

то фахових поштовиків з Га.личини. Вправді деякі з них позаймали вже 

бу.ли посади в Міністерстві Пошти і Телеграфів УНР, та за обопільною 
згодою згадане Міністерство віддало частину їх до диспозиції УГА. 

Пошта переси.ла.ла тут головно урядову кореспонденцію, - при

ватної було дуже ма.ло й обмежувалася вона до переписки вояцтв!l 
між собою. З ріднею, що залишилася в Га.личині, переписуватись не 
бу.ло змоги. Брак вісток від рідних зза Збруча й суперечні часописні 

відомості, мали пригноблюючий вплив на настрій армії. Та й цьому 
вдалося бодай частинно зарадити, і то за .посередництвом Штабу ГоJІ. 

Отамана, який, нав'язавши стосунки з поляками, мав змогу бути посе

редником в пересилці листування наших стрільців і старшин з їхніми 

родинами в Галичині. Для цього були видані спеціяльні подвійні ли

стівки і .лише на них мог.ла відбуватися переписка (одна .листівка на 

письмо до Галичини, друга на відповідь). Зі зрозумілих причин підля

гала ця переписка цензурі, а подавання місця постою й військового 
приділу - бу.ли заборонені. Бу.ли відомості, що ці листівки доходили 

до рук адресатів, дехто діставав навіть відповіді. 

Ко.ли УГА перейшла в район Одеси-Миколаєва (внаслідок умови 
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Нач. Команди з Добрармією), активність пошти зовсім прислабла, а 

припинилася вона цілком, коли армія, не маючи іншого виходу, з'єд

налася з червоною армією. В квітні 1920. р. перестала вже й ЧУГА іс

нувати,-а враз із нею перейшла до історії й українська польова пошта. 
Брак статистики не дозволює нам подати докладних даних про 

кількість матеріялу, що його опр·ацював персонал польової пошти. 

Приблизне підчислення, на підставі заяви начальника ГППП, Смішка, 
виказує в галицькому періоді 8--10.000 штук щоденно переправлю
ваної, урядової й цивільної кореспонденції ( ~головно листівок) з за

пілля на фронт і на відворіт, а .це, за чотири місяці праці пол. пошти 
в Галичині, дає в сумі около 1,000.000 до 1,200.000 штук листових пе
ресилок (листів, листівок, друків, часописів та малих пакунків) . На 

Наддніпрянщині урядової пересилки не було багато, зате йшло на 
фронт та до частин в запіллю більше часописів та Р'ізної літератури. 

Можна сміло сказати, що за шість місяців побуту УГА в Наддніпрянсь
кій Україні, пошта переправила приблизно 5 мільйонів штук всякої ко
респонденції. 

* 
Польова пошта УГА сповнила сумлінно своє завдання, а її пра-

цівники дали своєю працею поважний вклад у наші визвольні змагання. 

Іх заслуга тим більша, що між ними було чимало старших віком людей, 
які добровільно взяли на себе доволі важкий обов'язок, і, несу,чи муж

ньо всі злидні й невигоди військового походу, перейшли разом з ар

мією цілий її тернистий шлях. Багато молодих, надійних людей та 
батьків родини, - ПР'ацівників пошти, - лежить в розсіяних по всій 

Україні могилах . . . Не довелось їм, як і всій героїчній Галицькій 

Армії, перенести через Київ у Львів благовість Волі . 

*) Зладжено на підставі статті б. управителя польових пошт УГА М. С. в "Літо
писі Черв. Калини", Кн. ІХ, 1930. 

Іван Сидорак Вістун Іван Попович 
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Юліян Буцманюк, 

Поручник УСС, сот. УГА. 

ЗаnізнодороJНна Війсьнова Управа (ЗВУ) 

В перших днях листопада 1918. р . , КОJІИ 
вся увага була зосереджена на боях у центрі 

Зриву, Львові, мало хто здавав собі ясно спра
ву з того, яке велике завдання треба буде ви

конати, заки вдасться поконати усі зв'язані 

з транспортом труднощі . Це ж був час не 

тільки воєнної розгри, але й масового переїз

ду часто розбещених, чужинецьких військ зі 

східнього фронту. Брак вистачальної кілько

сти тягарових автомашин та автоводіїв спри

чинився до того, що ввесь ТЯГЩ'~ транспорту 

впав на залізниці. .....-
3 одного погляду на паму Східньої Га

личини бачимо, що серед кількох залізничих вузлів найважнішим є 

Львів, бо через нього переходять та в ньому схрещуються всі ,головні 
залізничі шляхи. Коли ж поляки опанували Львів та відсунули нас 1 

від користування цією транспортовою артерією, залізничим ;центром 
став Станиславів. Тут перебрав управу всіх залізниць залізничий інже
нер Мирон, пізніший державний секретар шляхів, пошти і телеграфів. 

Використовуючи все своє фахове знання, енерrію і працьовитість, зумів 

інж. Мирон вже в короткому часі зорганізувати й наладнати справу 
залізничого транспорту для військового й ~цивільного вжитку. А побо

роти приходилося не абиякі труднощі. Перш за все виявився до

шкульний брак українських фахових залізничників, спроможних зайня

ти вищі, відповідальні пости, та залізничих фахівців взагалі. Урядовці

поляки відмовилися, самозрозуміло, від праці, ~бажаючи створеним 

хаосом причинитися до власної побіди. Нижчий, переважно польський 
персонал був непевний, або й просто саботував працю. Паровиків, і то 
переважно дефектних, було небагато. Ух направа вимагала довшого 

часу, але й праці фахових робітників, яких не ~було . Не менше дошкуль
ною ~була справа вугілля, що його великий запас залишився у втра

чених для нас Львові та Перемишлі. Паровики треба було опалювати 

деревом, а це відбивалося погано на швидкості їзди. До всіх цих не
доліків долучувався в перших часах ще й хаос, що йо•го спричинювали 

деякі самозванчі команди двірців, які ні з військом ні з управою за

лізниць не мали нічого спільного та допускалися всяких зловживань на 

приватному й державному майні. А попри це йшли ще й роз·бишацькі, 

грабункові напади на тисячі вагонів з усяким, у стислому розумінні, 
в той час вже українським, державним майном. Ці вагони були роз

сіяні по станціях на головних залізничих шляхах Львів-Станисла
вів-Гусятин, Львів-Красне-Броди та Красне-Волочиськ. 

Насправді як гідну подиву треба відмітити взірцеву по~вяту і від-
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даність справі того вищого й нижчого українського залізничного 

персоналу, що майже без перерви й відпочинку, часто в холоді й rо
лоді, повнив свою важку і відповідальну служ·бу з одною тільки дум

кою протидіяти, у своєму засягові, початковому хаосові та цим при
чинитися до успіху •загальнонародньої справи. 

День 1-го листопада застав мене в Жмеринці, де я виконував 
обов'язки референта для українських справ в команді XXV. австр. 

корпусу ген. Гофмана. Коли у Жмеринці зчинився бунт австро-угор
ського вояцтва, вдалося мені переїхати враз із одною сотнею Уее-ів, 

яка стаціонувала в селі недалеко Жмеринки, до Волочиськ, а звідси 

до Тернополя. Тут дістав я від полк. Д. Вітовсько.го уже доручення 

зорганізувати й вести контролю й охорону залізничих шляхів. У ви

конанні цього доручення прийшлося зайнятися в першу чергу про

чищенням залізничих шляхів і станцій від усяких самозванчих команд 

і грабіжників. Велику поміч дали мені в цьому енергійний начальник 

тернопільскої станції, фаховий залізничний урядовець Лисий та пор. 
Іван Бабій, що був призначений командантом Шляхів і Транспортів в 

Ходорові. 

В цьому ча·сі закінчив я опрацьовувати організаційну схему дору

ченого мені уряду. В січні 1919. р. апробував цей зладжений мною 
плян ген. Ціріц, шеф військ. канцелярії деве, а деве проголосив 
його ХХ-им розпорядом з 2-го лютого 1919. р. у своїм Віснику під 
числом ВВ 63 през. 1356/тел. Наводимо його тут в цілості, бо він 

з'ясовує як найдокладніше завдання ЗВУ і підлеглих їй Команд (кон
тролі шляхів (КОШТ) та дв1рців (КОД), та цим самим вкорочує 

безладдя й самоволю, які до цього часу діяли на шкоду військової 

акції. 

Пор. Іван Бабій Пор. Кость Мазуренко 
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1. 

"У ЛАД ПРО ВІРИ І ОХОРОНИ ЗАЛІЗНИЧИХ ШЛЯХІВ 
ХХ. РОЗПОРЯДОК з дня 2-ro лютого 1919. р. 

Центральною військовою зверхностю шляхів і транспортів наста
новив Д.С.В.С. ЗАЛІЗНОДОРОЖНУ ВІЙСЬКОВУ УПРАВУ, в скорочен
ню ЗВУ, з осідком при Д.С.В.С. 

ЗВУ має зорганізувати, завідувати і провірювати охорону всіх за
лізничих шляхів і транспортів, як рівнож всього державного майна 
на залізничих шляхах. 

Командант ЗВУ має права команданта полку. ЗВУ є безпосередно 

підчинені всі контролі шляхів і транспортів, всі Команди Двірців як 
рівнож залізнича охорона. 

Виконуючими органами ЗВУ є Контролі Шляхів і Транспортів в 
скороченню "КОШТ" і Команди Двірців в скороченню "КОД". ЗВУ 
має своїх відпоручників, одно:го при Нач. Команді Укр. Війська, а од

но•го при Дирекції Залізниць. 

Відпоручник при Нач. Команді збирає всі бажання Нач. Команди 
та передає їх до виконання ЗВУ. Він одержує від ЗВУ зглядно її ор
ганів повідомлення про всі посилки (транспорти), які ідуть для Нач. 

Команди Укр. Військ, і повідомляє про ~це поодиноких референтів. 
Відпоручник ЗВУ при Дирекції Залізниць має заступати справи 

ЗВУ при Дирекції Залізниць. Бін передає бажання ЗВУ, а з дру.гої 
сторони інформує ЗВУ про всі справи дотична залізниць. 

2. КОНТРОЛІ ШЛЯХІВ І ТРАНСПОРТІВ 
ОСІДОК. 

Рішенням Д.С.В.С. зkтало утворених 5 Команд Контролі Шляхів 
Транспортів з слідуючими осідками: 

"КОШТ" 1 - Тернопіль, 

".КОШТ" ·2 - Ходорів, 
"КОШТ" 3 - Станиславів, 
"КОШТ" 4 - Чортків, 
"КОШТ" 5 - Стрий. 

До них належать слідуючі залізничі шляхи: 

"КОШТ" 1: 

Тернопіль-Бірки Великі-Підволочиска, 

Бірки Великі-:Грималів, 
Тернопіль-Збараж, 
Тернопіль-Березовиця-Острів-Теребовля, 

Тернопіль-Березовиця-Острів-Криве, 

Тернопіль-Красне-Броди ·Львів виключно. 

"КОШТ'' 2: 

Ходорів-Підвисоке-Потутори, 

Потутори-Підгай.ці, 
Потутори-Бережани-Львів виключно, 
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Підвисоке-Болшівці, 
Ходорів-Верчани, 

Ходорів-Болшівці, 
Ходорів-.Галич-Станиславів виключно. 

"КОШТ" 3: 

Ходорів-Галич-Станиславів виключно, 
Станиславів-Хриплин-Нижнів, 
Станиславів-Коломия-Снятин, 
Коломия-Городенка, 
Станиславів-Воронєнка, 

Станиславів-Калуш-Долина-Мартин. 

"КОШТ" 4: 

Чортків-Бучач-Комарівка, 

Вигнанка-Копичинці-Деренівка, 
Чортків-Гусятин, 

Чортків-Іване Пусте, 
Чортків-Заліщики. 

"КОШТ'' 5: 

Стрий-Миколаїв-Дроговиже, 
Стрий-Дрогобич, 
Стрий-Бори.слав-Трускавець, 

Самбір-Хирів, Самбір-Сянки, Самбір-Комарно, Самбір-Лавочне. 

"КОШТИ" підчинені безпосередно ЗВУ. 

Команданти їх мають права командантів куріня. 

ОБОВЯЗКИ "КОШТА": 

1. Виконування всіх поручень ЗВУ. 
2. Нагляд над Командами Двірців у своїм районі. 
З. Висилання, відбирання і приміт (евіденція) всіх військових 

транспортів після даних правил. 

4. Зорганізовання залізнодорожної жандармерії для охорони транс
портів. 

5. Охорона залізничих шляхів і всіх положених на них обєктів. 
Без відома КОШТ-у не сміє ніякий транспорт в данім окрузі 

ладуватися. КОШТ приймає зголошення транспорту впрост від вій
ськових властей або через дотичну Команду Двірця. Зголошення таке 
має містити слідуючі дати: 
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1. Яка команда висилає транспорти. 
2. Зміст транспорту, кількість людей, коней, повозок, харчу і т. д. 
З. Скількість замовлених вагонів. 

4. Коли транспорт буде ладуватися і як довго. 

5. Місце висилки і місце призначення. 



6. На чий приказ дотична команда посилає транспорт. 
7. Хто перебирає транспорт. 
8. Числа возів. 
Контроля Шляхів і Транспортів повідомляє сейчас при відході 

транспорту адресата. Кожне зголошення транспорту має наступити 

найменше 24 годин наперед. По одержанню зголошення заряджує 

І<!ОШТ інстрадовання транспорту, значить: 
1. Подає :число транспорту. 
2. Заряджує доставу вагонів через валізничі власти. 
З. Назначує день ладовання і від'їзду транспорту. 

4. Повідомляє про транспорт дотичні Команди Двірців. 
Наколи транспорт переходить в район другого .кошт А, мусить 

його про це пересилаючий КОШТ повідомити. 
КОШТ організує у своїм окрузі в порозумінню з Окружними Ко

мандами охорону залізничих шляхів та всіх обєктів, які находяться 

при них. 

На важнійших двірцях організує і означує в порозумінню з ЗВУ 
Команду Двірця. КОШТ відвічає за всі шляхи і транспорти у своїм 

окрузі, длятого ча.ста контроля і точна евіденція всіх військових 

транспортів є конечна. 

Кожної су~боти складає КОШТ точний звіт ЗВУ. 

3. КОМАНДА ДВІРЦІВ 

Виконавчо-помічними органами КОШТ-у є Команди Двірців, в ско-

роченню КОД, а місце їх осідку назначує І<!ОШТ в порозумінню з ЗВУ. 
Командант двірця є військовим представником на двірці. 

Обовязки команданта двірця: 
1. Виконувати точно всі зарядження і прикази ЗВУ взглядно 

КОШТ-у. 

2. Удержувати лад і порядок на двірці, хоронити державне майно 
всіми середниками. 

3. Піддержувати Залізничі власти в повненню їх обовязків та сто
яти з ними завше у звязку. 

4. Дбати про точну доставу замовлених вагонів для інстрадовання 
транспортів, повідомляти дотичні військові власти про доставу 
цих вагонів і мkце ладовання. 

5. Нагляд і прискорювання ладовання і виладовання транспортів, 

надавання їх після зал.-дорожних і відправлювання їх найближ
чими поїздами. 

Кожний командант двірця повинен памятати, що скоре заладо

вання, взглядно виладовання потягу збільпіає видатність і рух заліз
ниці, повинен проте старатися всіми середниками про якнайправиль

ніший рух залізниць. 

6. КОД не сміє під ніяким услівям здержувати на власну руку 

нормальний відїзд поїзду і за кожне самовільне здержання 
поїзду буде ком. двірця потягнений до строгої відповідаль
ности . .Рівнож не вільно КОД-ви видавати яких небудь за-
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ряджень в справах чисто залізничих (фахових). Зі всякими ба
жаннями що до цего має КОД віднестися до своїх властей. 

7. Контроля всіх переїзджаючих поїздів особових при помо·чі при
ділених до цего жандармів, точна евіденція всіх приїзджаючих 
військових старших поіменно, мужви чисельно. 

8. Кожна Команда Двірця веде евіденцію всіх поїздів з точним 

їх вмістом. В тій ціли веде КОД книгу зі слідуючими датами: 
Число поїзду, число транспорту, дата відїзду, число вагона з по

данням змісту, скількість вагонів, надавець, адресат. 
КОД мусить дбати, щоб кожний ·з його ·Стації відходячий вагон 

з військовим майном був заосмотрений відписом повищих 
рубрик. 

Про відхід кожного транспорту КОД повідомляє сусідні КОД-и 
і КОШТ-и. 

9. Всі на залізничих станціях існуючі харчеві і санітарні станиці, 

як рівнож відділи зал.-дорожної охорони є підчинені безпосе
редно Команді Двірця. 

10. Розпорядженням командантів двірців мають повинуватися так 
на двірці як і в часі їзди залізницею, всі навіть вище стоячі 
ранrою військові чини. 

11. Кожний вагон мусить бути протягом 48 годин виладований. По 
упливі сего ча.су мусить КОД про кожний такий виладований 
вагон донести окремо до відома КОШТ-у враз з поданням, ко

ли даний вагон прийшов і від кого. 

12. Щодня о .годині 6-тій вечером складає КОД КОШТ-у точний 
звіт даної станції з поданням ситуаційного пляну. Становище 

команданта двірця є і було всюди, а головно тепер у нас, дуже 
відповідальне. 

Рішучість, невтомима праця, енерrія як рівнож з дру.гої сторони 
такт і розвага, допоможуть командантові двірця в сповненню 

його відповідальних обов'язків. 

4. ЧИСЛА, ПЩ ЯКИМИ МАЄТЬСЯ ВІДПРАВЛЯТИ ВІИСЬКОВІ 
ЦІЛОПОІЗДОВІ ТРАНСПОРТИ 

Для улекшення евіденціі і скорого перево·зу військових транспор

тів мусять всі транспорти мати свої, відносно до даного району, "Числа. 

Числа ці дає ЗВУ зглядно Команда .Контролі Шляхів і Транспортів. 
Транспорти, яких евіденцію tбуде вести ЗВУ будуть мати числа від 

1 до 19.999. Транспорти, яких евіденцію будуть вести поодинокі КО
ШТ-и, будуть мати такі числа: 
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.КОШТ 1: (Тернопіль) від ,_",""_"""" .• ""."" .• """"". 20.000 до 29.999 
КОШТ 2: (Ходорів) від "".""."."""""""."".-".""."" •.•. " ЗО.ООО до 39.999 
КОШТ З: (Станиславів) від--" .• ".".".-".-".-""""". 40.000 до 49.999 
КОШТ 4: (Чортків) від .""."." ___ ""."-"." 50.000 до 59.999 
КОШТ 5: (Стрий) від ".-""." •. _.".""-".-"-·.""""." 60.000 до 90.000 

Станиславів, 2-го лютого 1919. 
Державний Секретар Військових Справ: 

ВІТОВСЬКИИ, полковник, в. р." 



Слід тут згадати, що в Д.С.В.С. був, у порозумінн1 1з ЗВУ, роз
роблений плян евентуальної евакуації військ і всіх установ в напрямі на 

Карпати; коли ж його змінено, то це спричинило великий заколот на 

залізничих шляхах, забитих вщерть вагонами. А збільшували труднощі 

ще й різні окружні, повітові команди та всякі установи, які, ева
куючись, забирали вагони та владовували в них різну безпотрібну 

хатню обстанову. 

З переходом Диктатури З.У.Н.Р. і УГА за Збруч спинилася ЗВУ 
на короткий час в Кам'янці Поділ., опісля перейшла до Жмеринки. 

Тут вела вона дальше свою працю враз із начальником Військових 

Комунікацій, сотн. Яворським, що заступав інтереси Дієвої Армії. В
правді ця вузлова станція, розложена на просторі 8-ми км. та на

скрізь модерно побудована, розпоряджувала великими залізничими 

варстатами, паровозовнями, водокачками й т. п., та паровозів застали 

ми там обмаль. До направи відходило їх щоденно ба1гато більше, чим 
звідти поверталося здатних до дальшого ужитку. Залізничний персо

нал (около 4000 людей), непевний і переважно збольшевізований, v 
різній формі саботував часто ·зарядження і працю. Приділені до 

нач11льника військ. комунікацій старшини, у більшій часті б. старшини 
р<>сійських залізн. військ, ставилися, за виїмком хіба сотн. Яворського, 
пор. Шадрука та ще двох-трьох, до своїх обов'язків тупо й бездушно 

так, що для виконання відповідальної роботи треба було наставляти 

галицьких старшин чи підстаршин, що їх склад стали чим раз за
грозливіше проріджувати пошесті. 

Авжеж справжньою Божою карою ставали всякі "начальнікі по
стачання", "палковнікі" зі спец. дорученнями, отамани фіктивних за
гонів, команданти неіснуючих дивізій та інші достойники, які у на
стирливій формі жадали паровиків, "екстренних вагончиків" й об

слуги для поїздок в Кам'янець чи куди інде "по важним дєлам". Не
одного треба •було мирним ладом "провітрити", декого навіть роз

зброїти. Та бувало й таке, що більш боєві типи силою й під за

грозою револьверів ·забирали від обслуги паровик чи "вагончик" і в 
мішаному товаристві виїздили на прогулянки . . . 

Зі Жмеринки переїхали рештки ЗВУ до Слобідки коло Крижо
поля, звідси, вже під большевицькою "опікою" до Балти, а в травні 
1920. р. мали на приказ команди Ч.У.Г.А. виїхати до Києва. Та в до
розі, з огляду на події, спричинені протибольшевицьким виступом УГА, 

ми опустили залізничі вагони і на підводах, пішим походом доби
лися до Могилева. Приходилося нашій валці пробиватися в незнаному, 

обсадженому большевиками терені, під безупинною загрозою з боку 

кінноти Котовського, яка наступала нам на п'яти, до того ще серед 
ворожого нам населення. В Могилеві застали ми полк. Удовиченка та 
ген. Павленка, який саме тоді прибув туди зі своїм штабом і військо
вими частинами. Ген. Павленко залишив мене у свому штабі, а другі 
старшини і стрільці ввійшли в склад Дієвої Армії. 

На цьому й закінчилася історія і діяльність ЗВУ. 
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ОкРУЖНfІ В1йськg~t1 Komttндtt в КолоmиJ. 

Грамота іmеновання. 

По дgмцІ ІІІ. части розпоряджеиив Державиоrо Сеиретарія1g 

військових справ з дин 26. падолиста 1918 (2. Вістиии. Д. С. В. С.-Ввк. 15. 

f. 137) імеиgється Вас з дием ~?.~~І/14:':.~І:.1.~ ............ . 
"1~ ~$ )' rv-lfl 7l~~U11?4- -/}'//$. 4J'· 

УкраТиськоrо Війська ЗахідиьоТ 06ласти УкраТиськоТ UародиьоТ І?епg6лики. 

Ч. 364. 8 Друкарні Окружної Військ. Команди в Коломиї. 



Отець Іван Лебедович, 

Сотник-пол. духовник УГА. 

Роnя унраїнсьноrо rаnицьноrо 

духовенства в Листоnадовому Зриві 

Для народу, який втратив дер
жавну самостійність, найболючішим 

є хіба те, що він під чужим володін

ням втрачає матеріял, потрібний до 

відбудови держави. Історія українсь
кого народу найкраще говорить, як 

виглядає шлях від втрати держави 

до її ві~зискання. На цьому шляху 

перевелися державні і військові му

жі, відцуралися народу бояри й вель

можі, майже цілком заникла світська 

інтеліrенція. Найцінніший матеріял у 
народі опинився згодом "на чужій 

роботі." Тільки дві народні верстви, 
по які треба було за низько згина

тися, щоб і їх знищити, залишилися 

живучим народом - духовенство і 

селянство ("поп і хлоп"). З того, до 
землі притовченого, але здорового, кореня зачиналося відродження 

українського народу. Воно йшло нестримно, крок за кроком, та завж
ди вперед і завжди до тої цілі, щоб на рідній землі український на
род знову жив у власній вільній державі. 

Приходські доми і селянські хати виплекали ряди нової ідейної 
світської інтеліrенції, свідомої того, що їй прийдеться проводити ук

раїнськими військовими рядами, коли назріє хвиля освободження 

Батьківщини з-під чужого ярма. 

Українське духовенство не відійшло від народньої праці, скоро 

назріла ця очікувана хвиля. Щоб закінчувати свою ролю щойно у 
вільній Українській Державі, воно стануло лавою у проводі своїх 
Владик до праці в творенні, організуванні й обороні Українськоі 

Держави. Свою ролю воно хотіло закінчити благословленням рідної 

хати, у якій народ мав втішатися своєю правдою, силою і волею. 
Українське духовенство зложило велику жертву на жертовнику 

Батьківщини. В роках 1919.-20. польська окупаційна влада арешту

вала та інтернувала 291 священиків, з того 84 із станиславівської 

епархії і 41 монахів оо. Василіян. Багато з них страждало по тюр
мах, як прим. у Бриrідках у Львові і по таборах інтернованих в 

Пикуличах під Перемишлем і на Домб'ю під Краковом. 
Поляки замордували в Стрию дня 22-го травня 1919. р. о. Оста

па Нижанковського, пароха зі Завадова, заслуженого українського 
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діяча, композитора і заступника повітового маршалка в Стрию, :i 

18-го червня 1919. в Монастирськах рівнож замордували о. Захарію 
Підляшещького і його сотрудника о. АделЬІберта Галібея. Це була 

пімста за це, що сини о. Підляшецького служили в УГА. 
Так само, як •ПРИ розбудові усіх ділянок суспільно-культурногп 

життя західної вітки Українського народу, духовенство було першою 

й рушійною силою, так само й в організації Української Держави ду

ховенство стануло першим до праці. Членами Української Конституан
ти, яка 19-го жовтня 1918. р. проголосила Західну У.Н.Р. були: Митро
полит А. Шептицький, епископ станиславівський Гр. Хомишин, епископ 

перемиський йосафат Коциловський, о. Степан Онишкевич, о. Омелян 
Погорецький, о. Северин Метелля, о. Іван Яворський, о. Іван Капу

стинський і о. Олександер Стефанович. Знову ж членами Укр. Нац. Ради 
в Станиславові були: епископ Гр. Хомишин, о. Степан Онишкевич, о. 

Омелян Погорецький, о. Северин Метелля, о. Іван Яворський, о. Іван 
Капустинський, о. Ол. Стефанович, о. Юліян Дзерович, о. д-р Спіридоч 

Кархут, о. Степан Височанський, о. Плятон Карпінський, о. Евстахій 
Качмарський, о. Северин Матковський, о. Степан Петрушевич, о. Іван 

Федевич, о. Плятонід Філяс ЧСВВ, о. Михайло Цегельський, о. Тео
дор Чайковський, о. д-р Степан Юрик. 

Та не лише у проводі нашої новозорганізованої держави стояли 

представники нашого найвищого духовенства, але теж і львину ча

стину організування Листопадового Зриву на низах в дні 1-го листо

пада 1918. р. перевело українське греко-католицьке духовенство. 
У Брідщині організаторами й активними учасниками та діячами 

1-го Листопада були священики: ,д;екан Анастасій Долинський, о. 
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ВЕЛИКО ДНА СПОВІДЬ СТРІЛЬЦІВ УГА 

Сповідає начальний капелян УГА, о. Микола Ужак. 



Микола Герасимович з Лешнева, оо. Дуткевичі з Дубя і Цішок, о. rут
ковський з Ясенева, о. Сілінський з Рожнева, о. Іван Чировський з Кор

сова, о. Олексишин із Суходолі,' о. Ваврик з Підкаміня. Начальником 
харчового відділу у перших днях Української Держави був о. Григор 
Микитюк-парох Старих Бродів, шкільним інспектором став видатний 

діяч о. Софрон Глібовицький. В Любачівщині в творенню Української 
Держави брали видатну участь о. Юрій Черкавський-парох Дахно

ва і о. Олександер Коритко-парох Шуткова; у Сокалі перебрав 
владу голова Повітової Національної Ради о. декан Іван Волосянсь

кий; секретарем Окружної Національної Ради в Тернополі став о. 
Евген Мацелюх; у Стрийщині о. Сельський; в Дрогобиччині о. Ів. 

Ясеницький і о. А. Калужняцький; в Сколім місцевий парох о. Ми
хайло Мосора, який, як голова п'ятичленного тайного комітету, перевів 

Листопадовий переворот в повіті і перебрав владу від поляків у Ско

лім. В Мединичах о. Бачинський; в Самбірщині о. Гординський, о. М. 

Боберський, о. А. Мельник, о. Ю. Татомир і о. Ф. Рабій; в Старо-Сам

бірщині о. :цекан Демян Лепкий; в Сяніччині о. Омелян Константинович 
і о. Онуфрій Гадзевич; в Турці-Барині о. Олександер Хтєй і о. Зено1r 
Пясецький; в Розлучі о. О. Княжинський; в Рудках-Комарні о. Степан 

Онишкевич і о. Вол. Петрик; на Лемківщині о. Пантелеймон Шпилька; 
о. Б. Підляшецький і о. Юліян Менцінський. :В Золочівщині (Олесько) 
перебрав владу о. декан Олександер Левицький, а вся молодь, яка 

належала до "Сокола" враз із орхестрою зголосилася в ряди 4-ої Зо
лочівської бриrади. В Ярославі перебрали владу о. Кипріян Хотинець

кий і о. Шамбелян Омелян Погорецький. Пізніший теолог, Петро Ан

дрейчик, перебрав 1-го листопада з кількома селянами воєнні маrа
зини в Краківці. 

Членами Повітових Рад були: в Бережанах о. Аполінарій Осадца 

і о. Іван Дубицький; в Стрию головою Повітової Ради був о. О. Ни
жанковський (замородований поляками 22-го травня 1919 .. р.). В 
Жидачеві членом Повітової Ради був о. Іван Головкевич, а крім нього 
урядовцями були о. Макаревич із Покрівців і о. Іван Щербанюк з Жи
дачева. Заступником Повітового Комісаря в Камінці Струмиловій: був 

о. Петро Казанівський:; членом Повітової Ради в Коломиї о. Ол. Ру
син, парох і декан Коломиї; в Радехові о. д-р Вол. Пелліх - а парох 
Миклашева о. Вол. Семків ~був Повітовим Комkарем винницького 
судового повіту. Парох села Гуменне, о. Білинський:, був головою 

прибічної Ради при ~Комісаріяті в Щирці, а референтом суспільних справ 

при Комісаріяті в Турці був о. Іван Федевич, який, після розвалу Австрії, 
перебрав враз із о. Гр. Морозом владу від австрійських урядовців. Па

рох Теребовлі, о. крилошанин Степан Мохнацький:, зорганізував цілу 
Теребовельщину, а о. Марко 1rіль, катехит в Угневі, пов. Рава Руська, 
перебрав в цім місті ціле військове майно. 

Не :диво отже, що маючи в тих переломових історичних часах, та
ких провідників, на такому патріотичному й геройському підложжі, 
створилася славна й лицарська Укр. Гал. Армія і її військове, повне по
святи й жертвенности, польове духівництво. 
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о. Роман Лободич 

о. Мирон Кривуцький 
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о. Микола Ужак, 
Начальний капелян УГА. 

о. Анатоль Базилеnич 



Отець д-р Василь Лаба, 
Начальний Духовник УГА. 

Засnужна роnя nonьoвoro духівництва 

Це знана й ·загально визнана річ, 
що у цілій історії українського на
роду духовенство відіграло дуже важ

ну ролю. Від самих початків нашої 
історії український духовник не тіль

ки христив дітей свого народу, - що 

у літургічному словнику називається 

"просвіченням", - але справді вихо
вував і просвічував рідний народ. Ду

ховенство вело український народ на 
змінних історичних шляхах його сла

ви і скорби та вивело його у повно

вартий народ. 

Духовник жив між народом, в 

•безпосередньому і тісному зіткненні 
з ним. Духовник не тільки у неділях 
і при нагодах виконував свої духов

ні чинності для народу, але повсяк
денно стрічався з народом і був йому найближчим і найбільш довіре
ним дорадником у всяких справах, та оборонцем у напастях. Бувало 

різне. Бувало таке, що духовник йшов разом з народом на панщиз
няні роботи. Бувало й таке, що він їхав у далеку столицю як деле
rат або депутат, щоб обстоювати права народу. Коли український 
народ, який сторіччями карався під чужим ярмом, дозрів до свідо

мості, що народ є справжнім народом щойно тоді, як він має свою 
власну державу, то львина часть заслуги в цьому за духовенством. 

У такій стадії свідомости заставав український народ початок 
першої світової війни. Над українськими землями, що ·Сталися одним 

з перших теренів воєнних дій, зависли хмари грози і тривоги. Та водно
час українському народові, який ~готовився на тяжкі жертви, заблисла 

надія, що у світовій завірюсі ціною тих жертв окупить собі волю. 

В ході чотирирічних кривавих змагань український народ хоч

нехоч виплачував рештки данини з майна і крови своїм гнобителям, 

але надія, що їх завтра не стане, у нього більше не пригасала. Вона 
просвічувала проводові українського народу, що слідкував за роз

воєм політичних подій і українському загалові, що терпеливо дви

гав тягар воєнних досвідів, українсь1<ому старшині і стрільцеві, а 

передусім Українському Січовому Стрільцеві, який від перших до 

послідних днів війни стояв на рідній землі і вже явно боровся за її 
волю. Українські Січові Стрільці були найвисловнішим втіленням на
дій українського народу на свою власну державу. 

Кінець першої світової війни заставав вже всю українську спіль-
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ноту по цей і по той бік Збруча сцілену одною думкою про само
стійну соборну Українську Державу та насторожену віддати в ту 
вирішну хвилю все, щоб її добути і вдержати. На жаль, незагоєний 

шрам на українському організмові з рук його довоєнних гнобителів 
ятрів ще дальше. Східня і Західня Україна мусіли відокремлено боро
тися, - кожня з них зі своїми труднощами і своїми ворогами. 

В Листопадовому Зриві з 1918. р" якого 1блискучим вислідом бу
ло створення ЗОУНР, у рядах її творців - геройських українських 
старшин і стрільців, політичних діячів і світських громадян, най

шовся теж український духовник. Він не міг стояти осторонь в ту 

вирішну хвилю, на яку підготовляв свій народ. Майже у всіх галиць
ких містах і містечках, знані з їхньої !Громадянської діяльності, духов

ники були учасниками перебирання в українські руки влади і членами 
створених місцевих українських урядів. Сміло можна сказати, що, 
у цей час історичної проби, наше духовенство збитою лавою стануло 

поруч світської інтеліrенції й селянства під прапором власної дер
жавно.сти й усіми можливими засобами її розбудовувало. І однаково, 
як Листопадові дні, незабутніми залишаться імена українських ду

ховників, що у ті дні вірно й гідно сповнили свій народній обов'язок. 

За вдержання ЗОУНР вже в перших днях листопада 1918. р. роз
горілася оружна 1боротьба у Львові з польською вулицею і зорганізо
ваною армією. У боєвих рядах, поруч українського старшини і стріль
ця, станув теж український польовий духовник. В нову трівожну хви
лю він являвся там, де треба 1було його прикладу і його слова про 
святий обов'язок, про жертву, про віру в побіду, про грозу, коли б 

боротЬ~ба не закінчилася побідою. 
Першими польовими духовниками в рядах У·Г А були українські 

духовники, які воєнні роки прослужили капелянами при українських 

о. д-р Теофіль Горникевич о. Теофіль Чайковський 
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частинах австрійської армії і в Леrіоні УСС-ів, а в хвиJіі розвалу Ав

стрії находилися в Галичині або поблизько Галичини. Вони перевели 
організацію польового духівництва УГА на австрійський зразок. Коли 
у тій організації дещо не грало і опісля не прийнялося (наприм. назва 
керівних духовників, розмежування їхньої компетенції, їхнє назначу
вання військовою владою без церковного благословення), то це по
яснюється умовинами, серед яких приходилося її переводити. В 
державі, яка щойно організувала.ся, в розгарі війни, у відрізанні 
від церковного центру - Львівського Митрополичого престолу, іні
ціятивні й досвідчені духовники робили те, що наказували хвиля й 
потреба. Початковий і невистачаючий стан польового духівництва УГА 
згодом поповнили українські капеляни австрійської армії, які по
верталися з далеких фронтів або з воєнних полонів, та духовники, 

які зголошувалися добровільцями. Духовників-добровільців зголо
шувалося ·багато, в цьому й старших віком, таких, що мали синів

старшин в УГА. 

Перші накази, які торкалися польового духівництва, появилися у 
Віснику Державного Секретаріяту Військових Справ, в числах 6. з дня 
15. лютого 1919., 7. з дня lб. березня 1919., 8. з дня 25. березня 1919., 
і 11. з дня ЗО. квітня 1919. В тих наказах була проголошена організа
ційна схема польового духівництва УГА, - була визначена компетен
ція керівних духовників, - був виданий заклик до українських вій
ськових команд, щоб вони полишені на їхньому терені духовниками 

чужих армій палеві каплиці і метрикальні книги негайно відставили 

до Державного Секретаріяту Військових Справ для передання іх до 
вжитку українським польовим духовникам, - було вияснено, що 
українські польові духовники користуються духовними повновластями, 

уділеними на час війни Апостольським Престолом усьому воєнному 

духовенству, - був вложений на польових духовників обов'язок ве- ' 
дення евіденції стрілецьких могил та іх плекання, був приписаний одно- І 
стрій польових духовників (старшинські відзнаки на фіолетних вило-

1
. 

гах ковніра жупана, що сягав до колін), та врешті були проголошені 

деяю 1менування. В чужих арміях український польовий духовник 
окрім своіх званевих, службових обов'язків не мав змоги вести яку 
небудь народню роботу між українськими жовнірами. Там мі•г він 
хіба лиш заступитися за о6ражуваним і кривдженим українським жов
ніром і впімнутися за його права. Але й ця, так сказати б, амбасадор
ська позиція виправдувала його, бо він служив в чужій армії та му
сів нераз навіть лукавити своєю совістю. 

В рідній, українській армії позиція польового духовника була 
куди інакша. Він найшовся в чисто українському середовищу, де "у 
всіх було одно серце і одна думка," одна спільна ідея, мова і доля. 
Польовий духовник дихав повною грудю, дивився усім просто в очі, 

не чув на совісті тягару роздвоєння і знав, що ніхто його про те не 
посудить. Він втішався беззастережним довір'ям так команди, як і 
стрільців. Коли він закликував під прапор і до вірності прапорові, 
коли говорив, що краще в рідній землі .голову зложити, чим на ній 
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рабом жити, то його слово звучало так, як проповідуване ним "Гос
пода слово." Це був заклик до своїх і за свою справу: непідозріло 
щирий, сміливий, переконуючий і діючий. Особливо в розпучливий 
момент злуки УГА з большевиками наглядно показалося, як силь

ний був вплив польових духовників на ·їхні частини. Стрільці держа
лися разом, віддавали шану старшинам, вставлялися за ними, задер

жували в ·Своїх частинах польових духовників, хоч вони найбільше 
коло.11и очі большевиків. 

Багато польових духовників УГА вкрилося славою справжніх ге

роїв, що разом зі стрільцями стояли на самих передових боєвих по
зиціях, разом з ними запускалися на стежі, наражували себе одна

ково, як і стрільці. Багатьох, около 40, покрила рідна земля, за яку 
вони віддали своє життя. 

Ду:ховники-ветерани УГА, що нині доживають віку на чужинах, пе

реважно за пам'яттю, бо за інші джерела не було легко, склали шема

тизм польового духівництва УГ А,-може й неповний, - бажаючи 

увічнити пам'ять своїх собратів, які своїй Батьківщині у час вирішу

вання її долі вірно служили, за неї страждали, чи навіть свої голови 

поклали. 

ДВА ПОЛЬОВІ ДУХОВНИКИ УГА 
і богослови, члени УГА, в таборі полонених в Тухолі на Поморю 

Перший ряд, з ліва до права: 1. Н. Н. (незнаний), 2. Феліцький, З. Вас. 
Кедринський, 4. о. капелян Т. Чайковський, 5. о. капелян І. Лучинський, 
6. Евстахій Весоловський (ЗДА), 7. Воробій, 8. Станислав Дашо (ЗДА). 
Другий ряд, з ліва до права: 1. Н. Н. (незнаний), 2. Н. Н., З. Н. Н., 
4. Солук, 5. Н. Н . , 6. Н. Н., 7. Іван Піджарка (ЗДА), 8. Кулинич. 
Третій ряд, з ліва до права: 1. Н. Н. (незнаний), 2. Вол. Грушкевич, 
З. Андрій Дорош, 4. Юзьвяк, 5. Н. Н. 
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о. Іван Лебедович, 

Польовий духовник УГА. 

ПОЛЬОВІ ДУХОВНИКИ УГА. 

1. о. Базилевич Анатоль, нар. 1:887. р., висвячений 1911. р. 1-ша 
бриrада УСС. Був за Збручем. Помер 26. ІХ. 1940. р. у Викто
рові, пов. Станиславів. 

2. о. Бала Иосиф-ЧНІ, нар. 1885. р., вис. 1912. р. 1-ша Гірська 
бриrада. Був за Збручем. Живе в Канаді. 

3. о. Бандера Андрій, нар. 1882. р., вис. 1906. р. Був за Збручем. 
Помер на засланні в Сибірі 1941. р. 

4. о. Бачинський Евзевій, нар. 1887. р., вис. 1911. р. Був за Збру
чем. Помер 20. ХІІ. 1943. р. в Бережанах. 

5. о. Баранський Омелян, нар. 1884. р., вис. 1908. р. 1-ий корпус. 

Був за Збручем. Помер 10. ХІІ. 1929. р. в селі Боянець, пов. 

Жовква. 
6. о. Бонн Франц-ЧНІ, нар. 1882. р., вис. 1911. р. При Диктатурі. 

Помер 21. ХІ. 1941. р. в Deerfield, Mass., 6.Д.А. 
7. о. Брикович Іван, нар. 1876. р., вис. 1898. р. 9-та Белзька бри

rада. 1Був за Збручем. Помер 11. VIII. 1951. р. в с. Колодіївці
Станиславів. 

8. о. 1Ванчицький Володимир, нар. 1875. р., вис. 1900. р. Був за 

Збручем. Помер на тиф lS. ХІ. 1919. р. у Вітаві біля Вінниці. 
9. о. 8ань Лев, нар. 1890. р., вис. 1916. р. 1-ша Гірська бриrада. 

Табори полонених в ЧОР. Помер в Галичині. 

10. о. Волинець Михайло, нар. 1888. р., вис. 1916. р. Був за Збру
чем. 

11. о. Гаврилюк Евген, нар. 1888. р., вис. 1913. р. 2-ra Коломийська 
бриrада. Був за Збручем. Замордований мадярами 1942. р. в 
с. Музуні. 

12. о. Галайчук Володимир, нар. 1882. р., вис. 1907. р. З-тя Бережан
ська бриrада. Був за Збручем. Помер на тиф 1919. р. в Немирові, 
біля Вінниці. 

13. о. Ганицький Володимир, нар. 1859. р., вис. 1886. р. 7-ма Львів

ська бриrада. 1Був за Збручем. Помер на тиф 31. Х. 1919. р. у 

Вінниці. 

14. о. Гайдукевич Остап, нар. 1883. р., вис. 1911. р. 11-та бриrада. 
Був за Збручем. Помер 18. IV. 1950. р. в Ульмі, Німеччина. 

lS. о. д-р Гординський Теофіль, нар. 1887. р., вис. 1911. р. 7-ма 

Львівська бриrада. Був за !Збручем. Помер на тиф 17. ХІІ. 1919. р. 
в Немирові біля Вінниці. 

16. о. Грабовенський Іван, нар. 1887. р., вис. 1916. р. Був за Вбручем. 
17. о. Гинилевич Володимир, нар. 1863. р., вис. 1888. р. Військові 

лічниці у Стрию. 1Був за Збручем. Помер на тиф 1. ХІІ. 1919. р. 

в с. Глібова біля Нової Ушиці. 
18. о. д-р Горникевич Теофіль, нар. 1891. р., вис. 1918 р. Лічниця 

Окружної Команди Бережани. Живе у Відні, Австрія. 
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19. о. Гребенюк Семен, нар. 1885. р. , вис. 1912. р. Капелян для га

лицьких стрільців при корпусі Січових Стрільців (СС) . Був за 
Збручем. 

20. о. Дидик Іван, нар. 1875. р; , вис . 1900. р. При Начальній Команді 
УГА. Був за Збручем. Помер 2. V. 1927. р. в Нараєві, біля Бе
режан. 

21 . о. Демчук Володимир, нар. 1891. р., вис. 1917. р. 10-та Янівська 

бриrада. Був за Збручем. Засланий в 1945. р. на Сибір біля 
Красноярська. 

22. о. Збудовський Вячеслав, нар. 1864. р., вис. 1889. р. Був за 

Збручем. 

23. о. Жан йосафат-ЧСВВ, нар. 1885. р. , вис . 1910. р. Перекладач 

чужих мов при Диктатурі. Був за Збручем. Живе в Канаді. 
24. о. д-р Ермі Карло, нар. 1876. р., вис . 1899. р. Іменований капе

ляном УГА наказом деве. Вістник деве, ч . 8. 
25. о. Іжак Мико.11а, нар. 1886. р . , вис. 1911 . р. Начальний капе.11ян 

УГА . Був за Збручем. Помер на тиф в грудні 1919. р. у Жме

ринці. 

26. о. д-р Іщак Андрій, нар. 1887. р. , вис. 1914. р. По відступі ук

раїнських військ зі Львова обслугував ранених вояків по шпи

талях Львова. Замордований большевиками в 1941 . р. 

27. о. Калята Андрій, нар. 1882 р" вис. 1907. р . Начальний капелян 
при Начальній Команді в Ходорові . 
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28. о. Каровець Макарій-ЧСВВ, нар. 1873. р. , вис . 1898. р. 1-ша 

бриrада УСС. Був за Збручем. Помер 21. IV. 1944. р. в Брати
славі, Словаччина. 

29. о. Кашуба Петро, нар . 1890. р. , вис . 1917. р. В 1-ім корпусі УГА. 
Був за Збручем. Помер на тиф 6. ХІІ. 1919. р. у Вінниці. 

о . Володимир Ганицький о. Степан Петрушевич 



ЗО. о. Ковч Григорій, нар. 1861. р., вис. 1885. р. Був за Збручем. 
11-ий корпус УГА. Помер на тиф 19. ХІІ. 1919. р. в Старокон
стантинові. 

31. о. Ковч Омелян (син), нар. 1884. р., вис. 1911. р. Військова ліч
ниця ч.4. Був за Збручем. Замордований rестапо в концен. та

борі в Майданику біля Любліна в 1943. р. за сприяння жидам. 

32. о. д-р Колтун Дмитро, нар. 1889. р., вис. 1914. р. Був за Збручем. 
Помер на Наддніпрянщині на тиф в 1919. р. 

33. о. Косович Іван, нар. 1884. р., вис. 1909. р. Був за Збручем. 

Помер на тиф 20. ХІІ. 1919. р. в Гнівані біля Вінниці. 
34. о. Калиш АтаназІй-ЧСВВ, нар. 1875. р., вис. 1898. р. Був за 

Збручем. Помер в 1930. р. в 13ах. Україні. 

35. о. Колтонюк Іван, нар. 1886. р., вис. 1914. р. Капелян групи 

"Лютовиська". 
36. о. Косонога Іван, нар. 1888. р., вис. 1913. р. 8-ма Самбірська 

бриrада. Іменований капеляном УГА наказом ДСВС. Вістник 
деве ч. 8. 

37. о. д-р Костишин Мирон, нар. 1881. р., вис. 1911. р. Був за Збру
чем. Іменований капеляном УГА наказом ДСВС. Вістник ДСВС 

ч. 8. 
38. о. Кравчук Михайло, нар. 1890. р., вис. 1918. р. 1-ша бриrада 

УСС. Був за Збручем. Живе в ЗДА. 
39. о. Кривуцький Мирон--1ЧСВВ, нар. 1884. р., вис. 1905. р. Був за 

Збручем і в таборі в Иозефові в ЧСР. Живе в Канаді. 
40. о. Кузьма Василь, нар. 1891. р., вис. 1914. р. Капелян для га

лицьких вояків при Дієвій Армії. Живе в Канаді. 

41. о. Кушкевич Михайло, нар. 1884. р., вис. 1914. р. 1-ша Гірська 
бриrада і в таборі в йозефові в ЧСР. Помер 17. IV. 1957. р. в 
Авсбурзі, Німеччина. 

42. о. Кушлик Евген, нар. 1889. р., вис. 1913. р. Був за Збручем. 
Помер в автомобілевім зударі 1:2·. ХІ. 1948. р. в Лянсгут, Ні
меччина. 

43. о. д-р ~Василь Лаба, нар. 1887. р., вис. 1912. р. Начальний капе
лян УГА за Збручем. Живе в Канаді. 

44. о. ЛазорІв Василь, нар. 1894. р., вис. 1918. р. Імено.ваний капе
ляном УГА наказом деве. Вістник деве ч. 8. Був за Збручем. 

45. о. Лебедович Іван, нар. 1890. р., вис. 1915. р. При 1-ім корпусі 
УГА. і 2-ий кінний полк. Живе в ЗДА. 

46. о. Лободич Роман, нар. 1893. р., вис. 1917. р. Капелян Окруж
ної .Команди Стрий. Живе в ~ЗДА. 

47. о. Лучинський Іван-ЧСВВ, нар. 1889. р., вис. 1916. р. 4-та 

Золочівська 6риrада. Був за З.бручем, а потім в Тухолі. Помер 

1945. р. в Дрогобичі. 

48. о. ЛушпІнський ІлярІон, нар. 1884. р., вис. 1910. р. Капелян ліч
ниць 1-ої бриrади УСС. Був за Збручем. 

49. о. Мащак Іван, нар. 1861. р., вис. 1883. р. Іменований капеляном 

УГА наказом деве. Вістник деве ч. 8. 
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50. о. Манько Лев-ЧСВВ, нар. 1878. р., вис. 1906. р. Був за Збручем. 
51. о. Микитюк Григорій, нар. 1889. р" вис. 1918. р. Був за Збру

чем. Помер на тиф 1919. р. в Немирові, біля Вінниці. 

52. о. Опарівський Василь, нар. 1890. р" вис. 1912. р. 11-та Стрий
ська бриrада. Згинув ·при нео-бережнім розриві rранати 22. VI. 
1919. р. в с. Славятині, повіт Ро1гатин. 

53. о. Орловський Іван, нар. 1894. р" вис. 1918. р. ІІІ-ий корпус. 
Був за Збручем. Помер на тиф 18. VIII. 1919. р. в Кам'янці. 

54. о. Озімкевич Іван. Іменований капеляном УГА наказом ДСВС. 

Вістник ч. 8., з дня :25-го березня 1919. р. Помер 2. V. 1927. р. 
в Нараєві. 

55. о. Палажій Лука, нар. 1892. р" вис. 1918. р. При штабі Начальної 
Команди УГА. Був за Збручем. Помер на тиф в Немирові, біля 
Вінниці. 

56. о. Панасевич Дмитро, нар. 1882. р" вис. 1910. р. Іменований ка
пеляном УГА наказом деве. Вістник деве ч. 8. Був за 3бручем. 

57. о. Пелех ~Василь, нар. 1887. р" вис. 1913. р. При ІІІ-ім корпусі. 
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Був за Gбручем. Помер З. ХІ. 1921. р. в Буську коло Золочева. 

58. о. Петрушевич Степан, нар. 1855. р" вис. 1879. р. Був за Збручем. 
Помер на тиф в залізничім вагоні на станції Бірзуля, зимою 
1920. року. 

59. о. Повх Маркіян-ЧСВВ, нар. 1868. р" вис. 1894. р. Був за Збру
чем. Помер в 1949. р. в Гошеві. 

60. о. Проскурницький Іван, нар. 1887. р" вис. 1911 . р. 14-та бри-
rада. Іменований капеляном УГА наказом ДСВС. Вістник 

деве ч. 8. 
61. о. Пісецький Іван, нар. 1872. р" вис. 1898. р. Був за Збручем. 

Помер в лютім 1939. р. в с. Корневі, пов. Городенка. 

о. Володимир Гинилевич о. Івзн Брикович 



62. о. Рибак Микола. Капелян 9-ої бриrади. 1Був за Збручем. Помер 

на тиф в с. Букові, біля Немирова. 

63. о. Рибчак Григорій, нар. 1859. р., вис. 1884. р. Капелян І-го 
корпусу. Був за Збручем. Помер 21. І. 1921. р. в с. Домажирі, 
пов. Городок. 

64. о. Ріпецький Мирослав, нар. 1889. р., вис. 1913. р. Капелян 10-оі 
Янівської бриrади. Був за Збручем. Живе в Польщі. 

65. о. Романюк Микола, нар. 1866. р., вис. 1893. р. 7-ма Львівська 

бриrада. Був за Збручем. Помер на тиф в листопаді 1919. р. 
в Немирові. 

66. о. Твердохліб Михайло, нар. 1888. р., вис. 1912. р. Капелян групи 
"Угнів", а потім в 9-ій .Белзькій бриrаді. Помер на тиф 29. ХІ. 

1919. р. вс. Кординівка, біля Вінниці. 
67. о. Фединський Іван, нар. 1886. р., вис. 1909. р. 6-та Равська бри

rада. Був за Збручем. Помер 20. ХІІ. 193б. р. в Любіні Великім, 
біля Львова. 

68. о. Фещак Яким-ЧСВВ, нар. 1881. р., вис. 1907. р. 9-та Белзька 
бриrада. Був за Збручем. Помер на тиф 12. 11. 1920. р. в Че
чельнику біля Балти. 

69. о. Хмільовський Микола, нар. 1880. р., вис. 1907. р. 4-та Воло
чівська бриrада. Був за Збручем. Засланий ·большевиками на 
Сибір в 1945. році. 

70. о. Чайківський Теодор, нар. 1888. р., вис. 1911. р. 8-ма бри.rада. 
Був за Збручем. Помер від ран, отриманих (на стежі) в бою 
з большевицькою кіннотою в квітні 1920. р. в с. Дубовій, біля 
Жмеринки. 

71. о. Чайковський Теофіль, нар. 1·883. р., вис. 1907. р. Був за 
Збручем і в Тухолі. Помер на засланні в Сибірі в 1947. році. 

1·2. о. Чарнецький василь, нар. 1867. р., вис. 1891. р. 7-ма Львівська 
бриrада. Був за Збручем. Помер на тиф в 1919. р. в Деражні, 

біля Проскурова. 

73. о. Юзьвяк Михайло, нар. 1873. р., вис. 1900. р. 8-ма Самбірська 

бриrада. Був за Збручем. Помер 12. І. 1938. р. в с. Брониця, 

пов. Самбір. 

74. о. Якубів Михайло, нар. 1885. р., вис. 1913. р. Був за Збручем. 
Помер на тиф 26. Х .1919. р. в Барі. 

75. о. Яросевич Микола, нар. 1873. р., вис. 1897. р. Капелян війсь
кової залоги в Коломиї, в 1918.-1919. рр. 

76. о. Яворський Іван, нар. 1882. р., вис. 1907. р. Був за Збручем. При 
шпиталях 11-го корпусу. Помер на тиф. 

77. о. Гринкевич Митрофан-ЧСВВ, нар. 1887. р., ви·с. 1915. р. Був 
за Збручем. Помер 28-го серпня 1956. року в Тернополі. 

78. о. Кипріян Іван, нар. 1856. р., вис. 1883. р., капелян І-го корпусу. 

Був за Збручем. Помер на засланні в Сибірі. 
79. о. Ярош. Був за Збручем. Про нього з·гадує як про капеляна 

У·Г А о. Гайдукевич у своїх споминах "Було колись". 
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о. Іван Косович о. Лев Манько-ЧСВВ. 

о. Григорій Рибчак о. Теодор Чайківський 
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СПИС ТЕОЛОГІВ, ЯКІ БРАЛИ ЧИННУ УЧАСТЬ В ДІЯХ УГА. 

Андрейчик Петро, дієцезія Перемишль. 
Апостол Василь, дієцезія Станиславів. 
Бігун Богдан, родом з Відня, помер на тиф 1919. р. 
Венгринович Степан, катехист Самборі, помер на засланні в Сибірі. 
Весоловський Евстахій, з 8-ої Сам1бірської бриrади, дієцезія Львів, 
Жиє в ЗДА. 

Голинський Петро, дієцезія Перемишль. Генеральний Вікарій в 
Німеччині. 

Гончарський Мирон. Помер на тиф на Великій Україні. 

Гриневецький Денис, дієцезія Перемишль. 

Грушкевич Володи·мир, укінчений богослов. 

Дашо Станислав, дієцезія Перемишль. Жиє в ЗДА. 

Дорош Андрій, дієцезія Перемишль. 

Кабаровський Остап, дієцезія Перемишль. Живе в ЗДА. 
Калинич Теофіль, дієцезія Перемишль. Помер в ЗДА. 
Кедринський Василь, дієцезія Львів. 

Клепарчук Степан, дієцезія Львів. Живе в ЗДА. 

Клос .Василь, дієцезія Перемишль. Живе в ЗДА. 
Коленський Осип, дієцезія Перемишль. 
Кулинич Михайло, підхор. УГА, дієцезія Перемишль. Живе в ЗДА. 
Кулицький Зенон, хор. УГА, працював в канцелярії Диктатора. 
Згинув в большевицькій неволі. 

Кутний Теодор, укінчений богослов. 

Кузьма Зиновій, дієцезія Львів. Помер в Теребовлі, Зах. Україна. 
JІещук Осип, дієцезія Перемишль. 
Лопатинський Евген, укінчений богослов. 

Матюк Мирон, дієцезія Перемишль. 

Мацелюх Мирон, укінчений богослов. Живе в ЗДА. 

Медневич Андрій, укінчений богослов. 

Мостовий Ксаверій, дієцезія Львів. Помер на тиф в ·грудні 1919. р. 
в Барі. 

Микитюк Лука, дієцезія Станиславі. Убитий большевицькими 

партизанами. 

Мельник Андрій, дієцезія Львів. Живе в ВДА. 
Палюх Степан, дієцезія Львів. Помер на тиф 1919. р. на В. Україні. 
Піджарко Іван, дієцезія Львів. Підхор. УГА. Живе в ЗДА. 
Подолянчук Василь, дієцезія Львів. Помер 22-.го листопада 1943. р. 

в Чернилів - Тернопіль. 
Потелицький Микола, дієцезія Львів. Помер в Німеччині. 

Прокопчук Іван, вивезений в Казахстан 1939. р. і там помер. 

Рабій Володимир, дієцезія Перемишль. Живе в ЗДА. 
Сапрун Северин, дієцезія Перемишль. Помер 6-го серпня 1950. р. 

в Парижі. 
Скасків Осип, підхор. УГА, дієцезія Львів. Помер по висвяченні в 

Галичині. 
Стасюк Андрій укінчений богослов. Живе в ЗДА. 
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Салук Лука, укінчений богослов, дієцезія Перемишль. 
Сохоцький Ізидор, дієцезія Львів. Живе в ЗДА. 

Цап Григорій, дієцезія Львів, 8-ма Самбірська бриrада. Помер 

на тиф 1919. р. на Великій Україні. 
Шуневич Андрій, укінчений богослов. 
Юзьвяк, син капеляна УГА о. Михайла Юзьвяка, служив в рядах 

УГА разом з батьком. Дієцезія Перемишль. 

* 

Найтрудніше було відтворити список капелянів УГА. Ніяких до

кументів про організацію тих капелянів нема. Залишились лише неясні 

записки деяких наших мемуаристів, як наприклад: "Ми поховали нині 
нашого капеляна, що помер на тиф". При цьому не подано навіть дня 

смерти. 

Список, який подаємо, відтворили живучі ще кол. капеляни УГА, 
а головно кол. начальний капелян о. мітрат В. Лаба і о. Ів. Лебедович. 

Точні дати народження і висвячення кожного капеляна подав, на 

основі ватиканських архівів, о. д-р Мирослав Марусин в Римі. 

В цій справі о. д-р В. Лаба пише у своїм листі до видавця так: 

"Повного списку капелянів УГА і їхньої воєнної судьби нині ніхто 

точно не зможе подати. Ми - духовники УГА - переочили цю річ 
у безпосередньому по подіях часі. Я повернувся до Галичини з італій

ського полону в травні 1919. р. і застав духовну опіку в УГА вже на
ладнану. Начальним капеляном УГА був о. А. Калята при Начальній 

Команді в Ходорові, а о. М. Іжак при ДСВС. За Збручем о. Каляти 
не було і тому я не знав, хто тоді був начальним капеляном, о. Дидик 

чи о. Іжак. 
Щойно під осінь 1919. р. грамотою Митрополита Андрея, яку при

везли парламентарі УГА, сот. О. Луцький і о. Жан, я був назначений 

Генеральним Вікарієм УГА і ним залишився до кінця існування УГА. 
Одначе я не мав повної евіденції капелянів при частинах УГА че

рез брак зв'язку з розкиненими бриrадами УГА. Ніхто мені не передав 

якихнебудь актів начального духівництва. По смерті о. Ужака я пере
брав тільки малиновий фелон УСС-ів". 
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Д-р Роман Ставничий, 
Поручник-авдитор У.ГА. 

Судівництво 

Одночасно з організацією збройних 
сил на території Західньої Области Ук
раїнської Народньої Республіки поста
ла потреба створити суди, що розгля

дали б справи, які, з уваги на тодішній 
воєнний стан, не могли підпадати під 
юрисдикцію судів цивільних. 

Питання організації військового су
дівництва розв'язано доволі скоро, бо 

вже з початком грудня 1918. р. зложено 
її плян. У Львові (в столиці) мав утво
ритися найвищий військовий трибунал, 

як остання інстанція для відкликів та 

остаточного затвердження вироків ниж

чої інстанції. В осідках трьох військових 
областей покликувано до життя об

ласні військові суди, а в осідках війсь
кових округ військові окружні суди як 

першу інстанцію. Як обвинник мав виступати в окружних судах судо
вий старшина, в обласних військ. прокуратор, а в найвищому військо
вому трибуналі генеральний військ. прокуратор. 

Одначе війна та заведений у зв'язку із нею стан облоги на тери
торії цілої Республіки унеможливили працю заплянованих, звичайних 
військ. судів. На їх місце створено польові та доразові суди. Ухній 
компетенції підлягали не лише військові, але й цивільні особи, які 
поповнили злочини проти держави, як от зрада, ворохобня т. і., чи 

зл:очини проти оружної сили, як намовлювання до дезерції, недо·зво
лене вербування війська, ушкодження потрібних до ведення війни се
редників тощо. 

Військові суди при Окружних Командах встановлено розпорядком 
Держ. Секр. Військ. Справ з 3-•го грудня 1918. р., ч. 174. Назва суду 
була: "Полевий Суд Військ. Окружної ·Команди в . . .. " 

Рівночасно устійнено зміст присяги, яку складали судді при но
мінації. Зміст цеї присяги звучав: "Присягаю торжественно Бсемогу
чому Богу й прирікаю на мою честь бути вірним Українській Народній 
Республиці і повинуватися її законам та розпорядкам. Присягаю спов
няти мені припоручені обов'язки пkля мого найліпшого знання і 
совісти на кожнім мені як військовому судді призначенім службовім 
місці-під час війни і мира, при тім мати на увазі добро моєї віт
чини, виконувати закони, розпорядки, поуки і поручення моїх зверх
ників і залишати всякого рода надужиття моєї власти, так мені Боже 

допоможи. Амінь! 
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Пор.-суддя Роман Левицький Пор.-суддя Лев Рубінrер 

Чет.-суддЯ ' Осип Янович 
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Зміст цієї присяги був надруковаіfИ:Й в "Вістнику Дер. Сек. Бійс. 
Справ" ІЗ дня 15-'ГО лютого 1919. року і підписаний Головою Ради Дер
жавних Секретарів д-ром С. rолубовичем і Дер. Секрет&рем Вій
;ськових Справ полк. Дмитром Вітовським. 

. . Військово-судове поступування ·велося по приписам австрійського 
військ. карного кодексу та австр. військ. карного закону з деякими. змі
нами, які виявилися необхідними з уваги на змінені політичні обста
вини. 

Командантами польових судів Окружних Команд були кожночасні 
окружні команданти, командантами польових судів фронтових форма
цій були команданти корпусів, згл. бриrад. У військ. судах засідали 
судді, іменовані ДСВС, звичайно з поміж старшин, які по цивільному 
званні 6у.11и суддями. 

В дуже короткому часі показа.11ося, що створення військових судів 
Окр. Команд не розв'язува.110 питання судово.го діловодства боєвих 
формацій, які силою обставин не могли підлягати компетенції судів 
сталих, прив'язаних до осідку окружних команд. Вслід за цим, роз
порядком президії Держ. Секретаріяту з 18. січня 1919. р. ч. 475, 
створено "Польовий Суд Нач. Команди Українських Військ" для 
всіх справ боєвих формацій, що перебува.11и на фронті. Рівночасно, 
з технічних причин, створено при окремих групах армії польові суди, 
які підлягали польовому судові Начальної Команди. В цей спосіб по
стали: Польовий Суд групи "Північ," Польовий Суд групи "Південь", 
та Польовий Суд групи "Львів." 

На основі розпорядку ч. 475, з дня 18-го січня 1919. року про 
творення Польових Судів для фронтових формацій, створено для 

військових частин, які входили в склад 8-мої Самбірської бриrади, і 
займали найдальше на захід висунені позиції на фронті "Польовий 
Суд 8-мої Самбірської Бриrади," зі сотником-суддею Файrлем, як на
чальником Суду. ;Компетенції цього Суду підлягали всі військові части
ни, які стояли на фронті від Карпат, через Хирів, Крукеничі аж під 

Рудки. 

В часі відвороту армії, весною 1919. року, переведено реорганіза
цію, на основі якої "Польовий Суд 8-моі Самбірської Бриrади" знесе
но, - а всі частини, що підлягали його компетенції, передано Польо
вему Судові ІІІ-го Корпусу. Нача.11ьниками цього ·суду 6у.11и сот.-авди
тор д-р Володимир Кіжик, опісля пор.-суддя д-р Іван Максимчук та 

пор.-суддя мrр. Іван Федак. 
Польовий Суд І-то Корпусу УГА був в такім складі: Нача.11ьник 

Польового Суду сот.-суддя Ласкавецький, а його заступник сот.-суддя 

Ве.11ичковський. Членами Суду були: Сот.-суддя Шалинський, поруч

ники-судді Волощак, Кук і Кізь, четарі Підляшецький і Товарницький 

та хорунжі Раставецький, Ярема і Фі.11яс. 
В склад Польового Суду 11-го Корпусу входили: Сот. Гора.11евич, 

як начальник, і поручники Барило, Козбур, Лев Рубінrер. 
Членом Польового Суду при Команді Етапу був чет. йосип 

Янович. 
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З переходом УГА за Зруч, Польовий Суд Окружної Команди в 
Стрию дістав призначення до місця постою Етапної Команди ш~го 
Корпусу в Деражні на Поділлі. Польові Суди поодиноких Корпусів 
перетривали ввесь час побуту УГА в Наддніпрянській Україні, та ді

лили з нею її долю й недолю, аж до її ліквідації та розпорошення по 
таборах полонених. 
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Хор. Лев Струк 

Вістун Михайло 
Чип чар 

Чет. Іван Велнrорськнй 

Хор. Осип Крамар 



Осип Левицький, 

Сотник УГА. 

ПроnаrанАа й npeca 
Для запевнення успіху боєвій армії є важливим не тільки зоргані

зування матеріяльного запілля, з якого вона змогла б черпати всі 
потрібні їй засоби, але так само необхідним є створення запілля духо

вого, яке було б резервуаром духової сили вояцтва, без огляду на 
змінні перипетії війни. 

При вступі на територію Великої України стрінулась УГА з незро
зумілою їй байдужністю місцевого населення для визвольної спра

ви. Наш, знесилений довгими боями, стрілець проходив квітучими, 
подільськими селами й те, що бачив, до нутра його вражало. Здорова 

й -боєздатна та бездільна молодь, ні іскорки блеску радости або 

бодай пільги в очах населення ізза стрічі з рідним братом, що прий

шов "з біди виручати", голосні дебати про мету приходу тих "rалі
чан", "австріяків" чи навіть "англічан" ... О. Доценко приписує оту бай
дужність і апатію для загальної та спільної обом братам справи "край
ній темноті", яка огорнула народ Украіни. Усвідомляюча акція УГА 

виявила пересаду такого твердження. Не "темна, як ніч, темнота", а за

недбання сталого, зорганізованого зв'язку з народом було причиною 

такого стану. Царсько-поліційний режим вбивав в зародку кожну 

спробу ширшого національного усвідомлення, інтернаціональний ко

мунізм спрямовував всю увагу населення на земельне й соціяльне пи
тання, переходячи кривавим шляхом до денного порядку над справою 

національного усвідомлення. Інакше було в Галичині, де до того часу 
впродовж сімдесяти років патріотичне духовенство, світська інтелі

rенція й саме свідоме селянство, через широко закроєні організаціі, 

вспіли під чужим забором пробудити й закріпити самосвідомість і 
гордість народу до того ступня, що він без вагання пішов в нерівний 

бій за свою волю. 

Українській Галицькій Армії прийшлося проте рівнорядно з бо

євою акцією виконати в Великій Україні ще й широко заложену куль

турно-освітню працю. Започатковано її вже в серпні 1919. р. створен
ням "Відділу для Освіти при Команді Етапу УГА" (В. д. О.) з осідком 

спершу в Кам'янці Подільському, опісля в Жмеринці. Начальником В. 
д. О. призначено сот. Осипа Левицького, доручаючи йому розробити 

іІлян праці, дібрати справний персонал та подбати про освітньо-пропа

rандивний матеріял. В. д. О. мав за завдання поглиблювати освіту на

шого вояцтва та скріплювати в нього народньо-патріотичного духа, -
але й нести одночасно освіту між селянські маси, будити й розбудо
вувати в них націонааьну свідомість, та переконувати їх в необхідності 
діяти для добра та визволення рідної землі. На цих основах мав згодом 

постати в рямах УГА потужний, освітний центр, - апостольська орга
ІІізація науки та національного виховання. 

Галицькі частини, які переходили селами, або були в них примі· 

325 



щепі на довший час, працювали, ще перед організуванням В. д. О., са~ 
мотужки над усвідомлюванням селянства: скликували віча, давали від

чити, аматорські вистави й вечори співу. Вказати б тільки для прикла
ду на жваву, всесторонню, освітню працю, що її вже з кінцем липня, 
отже випереджуючи всі накази згори, зорганізував в Кам'янецькомv 

повіті за власним пляном сот. Петро Бігус, командант ета.пу ІІІ. Корпусу. 
Та вся ця праця була тільки доривочна: недоставало ій твердого пляну 
й тривкости. Бо військові частини побували в селі деякий час і перехо

дили дальше, а для затрівалення впливів треба було вдержувати безпе

реривний зв'язок із свідомішими селянами та місцевими діячами та 

всяким способом іти ім на руку. 

В. д. О. мав спершу виконувати свої завдання тільки в області 

Етапу УГА, у фронтовій полосі йшла щойно підготівна робота. Зго
дом мав В. д. О. обняти всю область УГА. В Кам'янці Подільському 
вдалося зібрати для В. д. О. гурток добрих працівників, закупити дещо 

книжок, дістати з Міністерства Преси брошури й відозви, а з Дикта

тури, вправді невелику (всего 100 книжок), але інтересну, популярну 
бібліотечку просвітнього кружка при Диктатурі, та вкінці забезпечит1t 

присилку часописів і всяких видань. 

Головними працівниками Відділу були в той час: Андрій Озарків, 
сільський учитель з Виспи б. Рогатина, високо ідейна й освічена людина, 
знаменитий, популярний бесідник, який мимо поважної грудної неду

ги, з повною самопосвятою об'їздив села й своїми промовами на збо
рах та вічах захоплював слухачів здоровим підходом до всіх болю

чих справ; Василь Апостол, богослов, палкий бесідник-вічевик; Пилип 
Івасевич, управитель школи в Бурштині, незвичайно трудящий, освіче

ний працівник; Ю. Стефанюк, правник, добрий аrітатор і промовець; 

наддніпрянець М. Кравець, розумна, ідейна людина, що всією душею 

пристав до галицького гуртка праці; хор. д-р Іван Романків, хор. Осип 
Бійовський, Іван Чабан, управ. школи із Стрийщини, хор. Іван Сенюта 
(дириrент і муз. референт), хор. Костів (театр. артист, референт теа1-
ру) та інші. 

Зрозумінню ваги завдання та твердій праці того невеликого 

гуртка належить приписати все те, що зроблено в культурно-освітній 
ділянці з рамени В. д. О. Згідно зі завданням мусіла ця праця йти двома 
руслами: одним для стрілецтва, другим для населення. Для першого 

треба було творити курси для неграмотних та переводити періодичні 
лекції й гутірки з обсягу украінської історіі й літератури. Всім цим му

сів займатися старшина військової частини. Він гуртував довкола себе 

своїх стрільців і з військового провідника ставав іх братом, вчителем. 
В. д. О. мав тільки дати йому допоміжні середники. 

Інакше виглядала справа з населенням. Народня маса, головно че
рез недостачу рідної школи й власного духовного проводу та через 
плянове гноблення розвою національної свідомости різнородними 
опричниками російського загарбника, вражала своєю несвідомістю та 
обмеженим світоглядом, що граничив з темнотою. Все це намагалася 
вона прикрити фальшивою амбіцією, впертістю, бутою й сарказмом, --
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в найліпшому разі безучастю й апатією. Треба було насправді гостро
го й переконливого слова, щоб пробити ним сутіні отупіння, чи про

тяти ключки ворожої, польсько-большевицько-безпалківської аrітації. 
Для переведення плянової освітної праці в районі запілля повинен 

був В. д. О. спертися головно на етапних сотнях (17), які були розки
нені .по всіх закутках галицької, етапної території, водночас і на всіх 

галицьких військових заведеннях та формаціях. До кожної з трьох 
груп сотень (група: 5-6 сотень) призначено по одному старшині. Вони 
мали кермувати всією освітньою роботою й бути зв'язковими між 

сотнями і В. д. О. для скорого передавання частинам часописів, кни
жок, відозв т. ін. Для кожного іншого етапного відділу, вишколу чи 
заведення назначено окремого "освітнього старшину". Завдання праці 

та способи її реалізації з'ясовано докладно в окремій інструкції, що 
її опрацював В. д. О. При Відділі заложено центральну бібліотеку для 

користування частин в місці постою В. д. О" а з книжок, закуплених 
в Кам'янці Под. та Вінниці, створено 20 похідних бібліотечок (по 50-60 
книжок кожна) для обміну між частинами. Часописи приходили з 
Кам'янця Под. дуже неправильно в кількості, яка не вистарчала на об
ділення цілої области стану (по 300-500 чисел "України", "Стрільця", 
"Трудової Громади" т. ін" - очевидно за виімком руїнницької "Бо
ротьби"). Видавати власний, стрілецький часо.пис не було змоги го
ловно через брак паперу. Проте видано у місяці серпні-вересні декілька 
відо:fв до селян і стрільців, в загальній кількості 30 тисяч листків, хоч 
друк одного накладу обходився пересічно на 2.500 карб. 

Жваво йшла праця вічева. Вічевики В. д. О. (Озарків, Апостол, 

Стефанюк, Кравець т. ін.) влаштовували в Жмеринці та повіті чимало 
віч (18 за час урядування сот. Левицького), відновили три сільські 
кружки "Просвіти" та заложили один, залежний прямо від В. д. О. 
селянський, освітній кружок. Віча були масові; по містечках брало в 

них участь у великій кількості теж жидівське населення, яке, своєю до

помогою нашій армії, почало вростати в обов'язки для Украінської 
Держави. 

Театральна дружина, що її зложив хор. Костів, дала в Жмеринці, 

Барі, Браїлові та інших місцевостях декілька вистав (прим. "НатаJіку 
Полтавку", "Жидівку-вихрестку", "Ой не ходи Грицю"). Хоч такі ВИ· 
стави були через брак потрібних умовин (відповідних заль, декорацій, 

музики) доволі Примітивні, то однаково мали вони неабияке значення 

в .ціJІості заходів В. д. О. Взялися ми ламати льодову кригу, то й лама
ли її, не питаючи як і чим ; . . 

Зорганізовано теж хор, який їздив по селах і давав вечорі співу. 
Та вже у вересні приходилося йому співати часто ще - на похоронах. 

Наприкінці вересня покликала Начальна Команда сот. Левицького, 

як старшину для особливих доручень, до свого штабу; провід В. д. О. 

обняв чет. Іван Сенюта, який з успіхом продовжував плянову пра
цю в. д. о. 

Дня 24. листопада 1919. р. назначено знову сот. Левицького на 
місце чет. Герасимовича, начальником "Пресової Квартири НК УГА". 

327 



; Пресова Квартира УГА була інституцією типу В. д. О. з тією різ
ницею, що обіймала вже цілу територію галицьких військ і, відповідно 
до цього, розпоряджувала більшими можливостями й середниками. 

Жаль тільки, що тогочасне, важке положення УГА не дало вже змоги 
розгорнути, як слід, намічену працю. Армія лежала вже в судорогах 

під страшною пошестю плямистого й поворотного тифів; її духовий 

стан був катастрофальний. 

Після заключення військового договору з Добрармією акція Прес
квартири була надто ускладнена ще двома моментами, що іх нелегкQ 
було передбачити. Коли, внаслідок скорого розкладу денікінської ар
мії, згаданий договір не міг вже .принести УГА бажаних, сподіваних ко
ристей (відпочинку, доповнень, видатної матеріяльноі помочі), а в 
додатку ще й опустив її державно-політичний провід, почали розпа

ношуватися серед армії політиканство, інтриrантство й дешева крити

команія, - вода на млин розкладовоі, ворожої аrітаціі. В зв'язку з цим 

Змінилося на гірше й відношення населення до нашої армії. 

З другого боку денікінці пробували теж, ходом слона між порце

ляною, пописатися своєю пропаrандою й у своіх відозвах та наліпках 
;цоказували методамИ відомого господина Савінкова, що Україна це 
тільки германська видумка, - або попросту аrітували ·за переходоlІl 

гаЛицького вояцтва до іхньої армії. Щойно на рішучі протести На· 
Чальноі Команди занехано цю брудну роботу. , 

Пресквартира ділилася на сім підвідділів: 

1. Організаційний. його завданням було організувати освітню пра
цю в цілій області галицьких військ від корпусів до найменших частин 

і заведень, давати ім вказівки, які брали б в рахубу зарівно хвилеве, 
Як і кожночасне положення в майбутньому, - нав'язати та вдержува• 

rи стосунки з просвітними й культурними організаціями на місцях; 
ВиіJерпуючий, організаційний статут виготовив був чет. Герасимович 
При співучасті чет. Онищука, та, · коли Начальна Команда зажадала 
для його затвердження ще й німецького перекладу цього 60-сторінко

вого проєкту, обійшлося без нього. Основний, .цінний статут спочив 

назавсіди в актах Начальної Команди, а праця пішла й без цього раз 
обраним шляхом. 

2. Видавничий. До цього підвідділу належала передусім редакція 
часопису "Козацький Голос" (редактор чет. Михайло Старосольський), 
спершу часопису І. Гал. Корпусу, від листопада 1919. р. органу Прес

квартири НК УГА. Попри видавання цієї газети (ізза великих, техніч
них труднощів виходила дуже неправильно, - тоді всього два рази 

на тиждень, - обрамована актуальним гаслом: "бийте воші!"), зби-
J рано й впорядковувано матеріял до власного Календаря "Український 
Прапор" на 1920. р. Над підготуванням матеріялу працювали чет. Ге
расимович, чет. Ст. Масляк, хор. Вас. Бобинський, Ростислав Заклинсь~ 

кий та інші. Матеріялу (споминів, оповідань, поезій) назбиралося дуже 

багато. Пресквартира оголосила теж конкурс на артистичну .окладнику, 

визначуючи окремі нагороди (1500, 1000 й 500 карб.). Вплинуло 11 про-
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єктів, що з них три вибрала й затвердила оціночна ком1с1я в дні 

14. грудня 1919. р. *) На жаль, брак паперу й кінцевий розклад не дозво
лили зреалізувати цей гарний замір. 

3. Вічевий. Дотогочасний, поважний персональний склад доповне
но Андрієм Озарковим з В. д. О., - та зогляду на загальне положення 

не зміг підвідділ у цьому часі проявити сподіваної діяльности. 

4. Історичний, творив до смерти пор. Миколи Федюшки-Євшана 
окремий відділ внутрі Начальної Команди. Після його смерти**) при

лучено цей відділ до Пресквартири. Працювали в ньому хор. Ю. Шкру• 
меляк і чет. Гнат Колцуняк. Через брак фахового історика був цей 
підвідділ через деякий час неактивним. Щойно з приїздом Івана Кре

вецького (кінець листопада), який обняв в ньому провід, почалася 

знову праця. Історичного матеріялу назбиралось дуже багато, та про

пав він мабуть підчас катаклізму армії в січні 1920. р. 

5. Інформаційний, репрезентований передовсім працею інформа
ційного бюра "Пресквартири УГА", давнішого Українського Пресового 
Бюра (УПБ) при Диктатурі ЗОУНР. його начальником був в листопаді

грудні 1919. р. молодий, та незвичайно працьовитий і здібний чет. 

Ткачівський, який використовував радіоприймач Начальної Команди 

та часописні вісті і розроблював їх для вжитку преси, пропаrанди й 

інформації команд. 

6. Бібліотечний, опирався головно на бібліотеці кол. В. д. О. На
мічене, та вже нездійснене, було закупно більшої кількости нових кни

жок в Києві й Одесі для обділення похідними бібліотеками як най
більшого числа частин. Начальником підвідділу був Филип Івасевич. 

7. Театральним референтом Пресквартири був П. Артимович. Те
атральна дружина "Львівського Театру" перейшла була в листопаді 

1919. р. під опіку й на етат Начальної Команди та, через військового 

театрального референта, підлягала Пресквартирі. В листопаді прийня

то в склад дружини свіжі артистичні сили та доведено її до числа 43 
членів. Попри давніх артистів, як пані Юрчакова, Пилипенко, Литв:н
нівна т. ін. та панове Бенцаль, Рубчак, Бучма, Шеремета, Крушельниць

кий, упрошено до співпраці пані Козакову, Орлову та ін. Театраль

на дружина дала у Вінниці протягом жовтня й листопада цілу низку 

прегарних вистав і заля міського театру була завсіди вщерть випов

нена; так українською, як і російською публикою. "Новий Львівський 

Театр" стояв під кінець свого побуту у Вінниці зарівно під оглядом 
добору артистичних сил, як репертуару, на висоті свого завдання. 

Крім попередньо згаданих працював у тому часі в різних під

відділах Пресквартири гурт людей, які в найтяжчих особистих і служ

бових умовах з подивугідною посвятою віддали себе справі армії. 

Згадати тут треба: п. Галю Шепарович (дружину сот. Льва Шепарови

ча), п. Катю Желізнову, д-ра Романа Ковшевича, артиста-маляря Ми-

*) Проєкт хор. Ю. Максимчука одержав 1., хор. Кощуняка 2., хор. Дроздовс~.коrо 
З. нагороду. 

**) Помер на плямистий тнф у Вінниці, дня 23; ХІ; 1919. 
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1<олу Івасюка, чет. Могильняка, чет. Романишина, артиста-маляря хор. 
Дроздовського, хор. Чубатого, хор. Козоріза та Тарнавецького. 

В корпусах працювали під цей час, залежні від Пресквартири, т. 
зв. бюра пропаrанди, які організували всю освітню роботу в свому 

районі та нею кермували. Ця організація сягала за посередництвом 
освітніх старшин бриrад, полків та куренів аж до найм~нших, фронто

вих одиниць та корпусних заведень. Та знову пересування армії в но

вий район не дозволило цій організації захопити під ногами твердий 

rрунт, ні як слід розвинутися. Армія була вже надто схвильована та 

розполітикована, щоб можна було перевести серед неї якунебудь спо
кійну й поважну роботу. 

Начальниками корпусних бюр пропаrанди в листопаді-грудні 1919. 
р. були: чет. Гачкевич (І. Корпус), пор. Володимир Бабяк (П. Корпус), 
сот. Микола Щуровський ***), а після його смерти чет. Василь Чайків
ський (ІІІ. Корпус). Запалені великим духом працювали вонц не ляка

ючись ні злиднів, ні пошести ні смерти. йшли поміж стрільців по від
ділах і лічницях, піддержували їх на дусі, переконували зичливістю, 
любов'ю, власним самопожертвуванням. 

Широко зачеркнена культурно-освітня праця галицького війська 

не веліла розвинутися так, як змогла б була розгорнутися серед сприй

мливих умов. Та кинено там в плодючий чорнозем здорове зерно й 

вказано реальний шлях до душі народніх мас, і тим самим до їхнього 
визволення. 

Не забути нам ніколи думок сл. п. Євшана, що їм він дав вислів 

і у своїх "Великих Роковинах": "Ми, - казав він, - сповнили наше 

історичне завдання. Наша боротьба в Галичині і над Дніпром, наша 
культурна праця тут, в Великій Україні, безслідно пропасти не можуть. 

Нехай ми загинемо й усі, до ноги, ми станемо погноєм для грядучих 

поколінь, які оцінять нашу працю й черпати будуть з нашої муки соб1 

свідомість, ідею, силу ... " 
Оцю частину статті зладжено на підставі споминів сот. О. Левиць

кого "Галицька Армія на Великій Україні", вид. "Українського Прапо

ру", Відень 1920. 

ПРЕСА 

Образ культурно-освітньої праці УГА був би неповний, коли б 
не подати бодай короткого огляду преси, яка, за ініціятивою самого 

вояцтва, стала його найближчим приятелем. Бо серед тих 50 часопи
сів, що появлялися в 1918.-1919. рр. на галицькому й наддніпрянсько
му rрунті, найкраще й найбільш безпосередньо ілюстрували духа га

лицького вояка часописи, які видавано старанням фронтових, чи вза
галі військових команд. Надсилані із запілля, і то в невеликій кілько
сті, газети з переважно партійною, або попросту руїнницькою закрас

кою (пр. "Боротьба"), не могли задовольнити фронтовика, до якого 

треба було промовляти щирим, вояцьким словом віри в перемогу, а 

не розхвильовувати його партійною гризнею. 

•**) Помер на плямистий тиф у Вінниці, дня 24. ХІ. 1919. р. 
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Насамперед належить зазначити, що під час листопадових боїв 
у Львові в р. 1918. виходив, у зайнятій українським військом частині 
міста, щоденник "Український Голос". його редаrував Д-р Льонгін 
Цегельський, а в редакції працювали письменниця Катря Гриневич і 
поет Степан Чарнецький. Часопис містив ~прикази Команди Українсь
ких Збройних Сил у Львові, відозви до цивільного населення, звідом
лення із боєвого фронту, прощ1.rандивні статті і новинки з міського 
життя та з провінцій і вісті зр світу. Редакція містилась при вулиці 
Руській ч. З, а часопис друкувався у Ставропіrійській друкарні. 

З днем 16. березня 1919. р. почав виходити в Камінці Стру
миловій, осідку Команди І. Корпусу, часопис "Козацький Голос". Вида
вала його окрема редакційна колеrія, в якій начальним редактором був 

Михайло Старосольський 1). Часопис друковано в друкарні оо. Васи
ліян у Жовкві. У першому його числі находимо: Слово від.редакції до 
козаків, відозву "Військам Галичини" за підписами ген. Павленка й 
полк. Курмановича, статтю про долю українських полонених в поль

ських таборах, актуальну статтю-заклик "Тепер або ніколи!", опо
вістку чехословацької місії, початок фейлетону про Листопадові Дні 

в Перемишлі, веселий куток т. ін. Як на малий об'єм часопису, то ма

теріялу було багато, зміст різноманітний, статті й заклики писані 
зв'язко й переконливо, ясно й бадьоро. Поруч інформативної частини 

й актуальних статтей почато згодом поміщувати в часописі цікавий 

"читацький матеріял" у формі фейлетонів та коротких оповідань-спо
гадів, а від 4. числа безпретенсійні, але щирі й овіяні патріотичним 
духом поезії Василя Хроновича. "Козацький Голос" виходив у Ка
мінці Струмиловій до дня 15. травня. Чергове, 18. число, появилося 
щойно з датою 12. червня, себто в початках чертківської офензиви. 
Місця його видання вже не зазначено, як нач. редактор підписаний на

далі Мих. Старосольський. Об'єм часопису був 4-сторінковий, формат 
менший, папір гірший від початкового, - ціна підвищена до 1 .гривні. 
Чч. 21. з 26. червня і 22. з 2. липня друковані в іншій: місцевості (чи не 
в Терно.полі) - ціна знову підвищена до 1,50 гривні. Матеріял зде
більша інформативний, вісті з Великої Украіни доволі хаотичні. З ін

шого матеріялу замітні документи-протоколи про вбивство от. Ляєра 

та про декілька подібних випадків звірства польської солдатні s). 
Видавання часопису в Галичині закінчилося числами 23. і 24.; після 

переходу УГА за Збруч, появлявся він вже як орган Пресквартири На
чальної Команди У1Г А, знову під редакцією Мих. Старосольського, про 
що була згадка в першій часrині ·цієї статті. 

Державний Секретаріят Військових Справ видавав свій офіційний 
орган п. н. "Вістник Державного Секретаріяту Військових Справ". 
~иходив від 1-го грудня 1918. р. до травня 1919. р., спершу у Тернополі, 
а відтак у Станиславові. З переходом УГА за Збруч журнал появлявся 

на припоручення Диктатора Д-р Евгена Петрушевича у Кам'янці По-

1) Розстріляний бопьшевиками під Одесою в 1920. році. 
2) Подано за статтею Теодора Марітчака в "Літописі Черв. Калини" . Х. річник, 

ч. з; за березень 1938. р., ст. 3-4. . 
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дільськоиу п. н. "Вістник Українського Війська". Редактором цього 
журналу був четар Іван Боберський. 

Подібне, важливе значення, для вдержання через безпосередній 
зв'язок з вояцтвом його духової снаги, мали ще інші аналогічні часо

писи, як ось "Стрілецький Шлях", неперіодичний часопис для війська, 

що його видавав в місцях постою ІІІ. Корпус УГА, або "Золочівське 

Слово", видання Окружної Військової Команди в Золочеві під редак
цією М. Голубця, т. ін. До найбільш почитних нашим військом часо

писів належав "Стрілець". Початково редаrував його Василь Пачов
ський з рамени Пресквартири ДСВС, яка була ще в стадії організаціі. 
Організував її саме тоді чет. Іван Боберський при співпраці старшин 

УГА Л. Огоновського і М. Бринського. Дня 2. січня 1919. р. вийшло в 
Станиславові перше число "Стрільця", тижневика, що подавав звіти з 

засідань Національної Ради, статті на біжучі теми та звідомлення з 
фронту. Заступав він тоді урядовий часопис, до заснування Ів. Кре
вецьким часопису "Республіка". В березні перейняла редакцію Коле
rія, що в її склад входили Гриць Микитей і Володимир rадзінський. 
З 14. числом перенесено редакцію до Ходорова, а часопис друковано 
в Стрию. Тоді на місце Гр. Микитея прийшов сот. Іван Ерденбер
rер. Після пролому нашого фронту, "Стрілець" переходить під за

ряд Диктатури й виходить в Кам'янці Подільському до 16. листопада 
1919. р. Головним редактором в Кам'янецькому періоді був д-р Осип 
Назарук (член радикальної партії, зручний публіцист, відомий поле

міст), членами редакції чет. Ів. Кревецький та чет. Степан Мас.ляк, ад
міністратором чет. Іван Романишин. Коли Начальна Команда УГА пе
ренеслася до Балти, став там виходити замість "Стрільця" - "Про

лом". Головним його редактором був чет. УСС д-р Стецюк; до ред
колеrіі належали чет. Кревецький, сот.-суддя Роман Ковшевич, хор. 

Іван Дидик, - співпрацювали: пор. Роман Купчинський, чет. Лев Леп" 
кий і хор. Василь Бобинський,-адміністрував чет. Семен Ткачівський. 

Після зорганізування Польового Штабу "Пролом'' закрито, а замість 
нього став виходити "Червоний Стрілець". Редактором його був д-р 
М. Козоріз (адв. кандидат з Делятина). До редколеrії належали крім 

нього Іван Козоріз (брат Михайла), Федір Палащук - Конар, чет. 
Семен Ткачівський і Будай. По переїзді Польового Штабу до Києва 
перенеслася туди теж редколеrія, а одним з провідних її членів став 

наддніпрянець - комуніст Іван Кулик 3). 

У місті Балті, на Поділлі, виходила зимою 1920. р. як орган І. Кор· 
пусу ЧУГ А "Стрілецька Вістка". Вийшло кілька чисел. 

Цей короткий огляд преси, яка була виразом думок і почувань 
галицького вояцтва в часі його важких змагань та переживань, остав 

би незавершеним, коли б не згадати про часописи, які понесли в світ 
свідоцтво незломности духа тієї частини армії, що внаслідок фаталь
них обставин опинилася на чужині. Маємо тут на думці часописи "Укра-

. З) Сот. д-р Гірняк подае, що у ·,ВіЩІиці виходив .. з рамени Ревкому "ЧервоннА 
Стрілець,'' що Aoro редаrувала колеrія в скла.П.і: М. Курах, М. Опока і М. Балицький. 
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інський Стрілець"'), військово-культурний освітний півмісячник, орган 
украінської бриrади в Німецькім .Яблоннім, в ЧСР, що виходив там з 
рр. 1920.-21., "Український Скиталець", двотижневик, орган військової 
еміrраціі ЗОУНР в ЧСР, який виходив в рр. 1920.-23. в Ліберці, у Відні, 
вкінці в йозефові, - та врешті "Український Прапор", орган Диктату

ри ЗОУНР, що виходив в 1919.-1923. рр. у Відні, а від листопада 1923. 
в Берліні. 

Полишаючи те, що ці видання стали справжньою скарбницею ма
теріялів ДJІЯ дослідника історіі УГА, були вони перш усього тим мос

том, що по ньому перейшла наша військова еміrрація, хоч знедолена 
фізично, та непереможена духово, у наше повоєнне, громадське життя. 

4) Історію часопису "Стрілець" подано за стапею Василя Пачовськоrо в "Укр. 
Скитальці", ч.: 15 (31), р. IV., Відень 1. серпня 1923 - за Кам'янецький і підболь
wевицький періоди на підставі інформацій отця Ісидора Сохоцькоrо. 

Література: 

1. Аркадій Животко - "Історія Украінської Преси", виклади в 
УТГІ, літогр. Реrенсбурf', р. 1946. (находиться в НТШ у Ню йорку). 

2. Сидір .Ярославин - "Визвольна боротьба на Західньо-Украін
ських землях у рр. 1918.-23.". 

3. "Український Скиталець" - орган військової еміrраціі земе.1.ь 

З.О.У.Н.Р., річник VI., ч. 15/37 (за серпень 1923. Відень. Стаття Васи
ля Пачовського п. з. "З історіі пресової квартири УГА"). 

4. Д-р Осип Назарук: "Рік в Великій Украіні". Відень 1920. 

5. Д-р Іван Іванець, б. пор. УСС. "Пресова Кватира УСС". Кал. 
"Червоної Калини", Львів, 1935. р. 

6. "Українські Січові Стрільці", 1914-1920 рр. Видавництво Ігоря 
Федіва, Монтреал, 1955. р. 
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Мілена Рудницька. 

PonJІ ІНіноцтва у визвоnьній 6ороть6і 

УГА 

ВІДСУТНІСТЬ ДЖЕРЕЛЬНИХ МАТЕРІЯЛІВ. СПОМИНЕВІ 

СТАТТІ УЧАСНИЦЬ, ЯК ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЙ. 

Для дослідження ролі українсько
го жіноцтва в діях Української Галиць

ої Армії нема джерельних матеріялів. 
Іам невідоме ні одно офіціяльне по
оідомлення урядових чинників 3.У.Н.Р. 
у справі служби жінок у військових 

частинах, невідомий якийнебудь закон 

Державного Секретаріяту Військових 
Справ, або розпорядок Начальної Ко
манди УГА про набір жінок до такого 
чи іншого роду служби. Ми навіть н~ 

знаємо, чи ця справа взагалі обмірко

вувалася політичним та військовими 

чинниками молодої західньо-українсь

кої Держави та чи винесено колине
будь яке рішення, будь воно позитив
не чи негативне, про використання жі

ночих сил у визвольній боротьбі . 

Годі сказати, які кваліфікації та 
вишкіл переходили жінки, що в такому чи іншому характері слу
жили в Українській Галицькій Армії. Так само не збереглася жадна 
урядова статистика жінок, і ми не знаємо, навіть приблизно, скільки 
жінок служило в санітарних частинах, скільки в розвідці, скільки у 
військових канцеляріях, скільки в кухнях та інших господарських від

ділах. Не знаємо, які були організаційні постанови відносно жінок, 

а якщо таких постанов не було, то яка завелася ;щодо них практика, 

яка обов'язувала їх дисципліна, яка була їх уніформа, чи та яку во
ни складали присягу, тощо. І не маємо ні одного документу з часів 
визвольної боротьби, який давав би оцінку жіночої служби з вій

ськово-фахової точки зору. 

За цілковитою відсутністю якихнебудь документальних матерія
пів треба спертися на усних переказах і статтях учасників і учасни.ць 
визвольних змагань, як на головне джерело інформацій про ролю, що 
її західньоукраїнська жінка віді.грала в боротьбі за волю свого на

роду. У статтях, що друкувалися в Літописі Червоної Калини, та в 
іншій нашій воєнній, споминевій літературі ми надибуємо часом 
згадки про жінок, що брали участь у діях УГА. В західньо -українсь-

336 



ких жіночих виданнях тридцятих років, зокрема в листопадових чис
лах журналів "Жінка" (Львів) і "Жіноча Доля" (Коломия), можна 
знайти статті мемуарного характеру, що вийшли з-під пера жінок, 
які виконували допоміжну слу~бу в УГА. .Короткі уступи про участь 
жіноцтва у визвольних змаганнях є також в оrлядах українського 
жіночого руху, друкованих в різних жіночих збірниках. Проте ос
новної праці на цю тему нема, і треба жалкувати, що в добі між 
двома світовими війнами не знайшлася жінка, яка була 6 взяла на 
себе важливе завдання зібрати від живих ще тоді учасниць визволь
ної боротьби якомога докладні відомості, і закріпити їх для історіі. 
Підготовляла таку працю Ірина Шміrельська Климкевичева, санітар
ний хорунжий У1ГА, що опублікувала два короткі списки жінок членів 
УГА і писала етюди з тематикою боїв УГА. Але заповіджена нею 

праця не вийшла друком. 1) 

Спогади жінок-учасниць мають вартість свідчень очевидців. 
Правда, авторки спогадів описують здебільшото тільки особисті 
переживання і висловлюють суб'єктивні міркування. Лише зрідка вони 
записують подіі, що не стосувалися до них самих, хоч нема сумніву, 
що кожна з них знала прізвища, факти й детайлі про службу інших 

жінок. Все ж, ці споминеві статті, мов окремі камінчики мозаїки, 
складаються в ·сумі на певну цілість і дозволяють відтворити картину 

відданої служби гурту жінок. 

ЩО СПОНУКУВАЛО ЖІНОК ВСТУПАТИ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ. 
НЕПРИХИЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ ВІй·СЬКОВОІ ВЛАДИ. ЯК ЖІНОЦТВО 

УЯ1ВЛ:яло СОБІ СВОІ ЗАВДАННЯ. 

Насамперед постає питання про обставини й мотиви, які спонуку
вали молодих жінок зголошуватися на військову службу, таку не

звичну в тодішніх часах для жінок. 
Нема найменшого сумніву, що всі жінки, які опинилися в рядах 

УГА, записувалися добровільно й за власною ініціятивою. Ніхто іх не 
кликав, ніхто не заохочував, бо жадного звернення військових чин

ників про обов'язкову чи добровільну службу жінок ні в листопаді 
1918-го року, ні пізніше протягом цілої 'Воєнної кампанії, не було. 

Жінки приходили з власної ~спонуки, спонтанно, і пропонували свої 
послуги, просили дати ім якусь ро1боту в Армії. Часто приходили ра

зом дві подруги, або дві сестри. Були це здебільшого дівчата й молоді 
жінки з інтеліrенціі: студентки університету, учениці вищих кляс се
редньої школи, учительки, дружини військових старшин. Скільки 
було таких охочих до служби, ніхто не знає. В самому Львові в пер

ших днях листопада 1918-·го року жіноча інтеліrентська молодь зго
лошувалася майже поголовно. 

Але готовність жінок віддати свої сили і вміння визвольній спра
ві зустрічалася з байдужністю і відмовою військової влади. Авторки 

1) При кінці статті п.з. "Вірна служба", надрукованій в "Жінці'', Львів, листо
пад 1936, ч. 21-22, І. Шміrельська Климкевич заповіла появу такої праці: "До
кладний список жінок-членів. УГА, разом з описом іх діяльности А переживань, 
появиться в окремій книжці." · 
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спогадів стверджують, що вони мусіли перемогти різні перешкодИ, 
заки вибороли собі "право на працю", "право служби". Б усіх спо

гадах звучить, більш чи менш виразно, нотка жалю, досади, а то ~ 
гіркоти, що ніхто жіноцтву не пішов назустріч, та що від такого 
ставлення до питання жіночої служби постраждала національна 

справа. Більшість жінок зневірювались і відходили, але найтвердіші 
поверталися ще раз і ще раз, і так довго допрошувалися, поки не 

добилися свото. 

Всі ці молоді жінки й дівчата ·горять огнем любови до Батьків
щини й бажанням віддати їй свої сили. Національна революція роз
дмухала в іх грудях велике полум'я ентузіязму, ідеалізму, готовности 

до жертв. "Ко*на з нас усвідомляла, що під цю пору не слід сидіти 
вдома склавши бездіяльно руки і кожна відчувала, що всяка праця, 
нехай і корисна, але яка не є безпосередньою СJІуЖІбою нашій Дер

жаві, являється тепер зайвою і пустою" - змальовує настрої моло
дого жіноцтва студентка льві·вського університету в статті, написаній 
з приводу першої річниці Листопада. 2) Аналогічно вислоВJІюється 
авторка іншого спогаду, написаного з перспективи кільканадцятьох 

років: "Вранці 1-го Листопада я вийшла з дому, щоби з·голосити·ся до 
праці. Я не могла бути в ці великі дні тільки пасивним .глядачем. Усіма 
клітинами розуму й серця я хотіла бути активною, хотіла пома~гати 

нашій Армії. 3) 

Що такі настрої не ·були солом'яним огнем, але тривалою спрямо
ваністю почувань і волі, це засвідчили десятки жінок, які перейшли 
всю воєнну кампанію, ділячи долю УГА також у найтрагічніших ча
сах. Головним мотивом, що керував жінками, був без сумніву гарячий 
патріотизм, що доходив до патосу самопожертвування. Деяку ролю 

в їх рішенні відіграли дуже тоді актуальні гасла рівноправности жін
ки: власне кінець 1-оі світової війни принk жіноцтву в майже усіх 

цивілізованих країнах повноту •громадянських і політичних прав. 
Бути гідним ці.єї рівноправности, покористуватися нею і довести свою 

рівновартість, станувши плече в плече з чоловіками в боротьбі за 

волю народу - ось зовсім зрозуміле бажання тодішньо·го українсь
кого жіноцтва молодої rенераціі. Не без впливу на його поставу був 
приклад гуртка очайдушних дівчат, що слу*или в рядах Українських 
Січових Стрільців. Імена Олени Степанів, Софії Галечко і Гандзі Дми
терко були опромінені славою, що підштовхувала до наслідування. 
Чому ж, мовляв, у власній національній Армії не мало б бути місця 
для жінок, ко.ли вони знайшли доступ до Усусусів, служили у фрон

тових частинах і за свою хоробрість дістали військові відзначення і 

офіцерську ранrу •.. 

Проте в листопаді 1918-го року і згодом, під час затяжної ($0-
ротьби з віковічним ворогом, загал ідейних і активних жінок, що ro

+•~ 
2) Мілена Рудницька: "Львівське жіноцтво під час Листопадового перевороту~~. 

Стапя в "Українському Прапорі," Відень, 1. листопад 1919. 
3) Олена Федак Шепарович: "Листопадові спогади". Стаття в "Жінці", Львів, 

ч. 21·22, листопад 1936. · 
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посяться д,О УГА, 11е думає про вЩськову сJІужбу зі зброєю в руках. 

'Вони хочуть працювати, помагати, сJІужити - ці висJІови повторю· 
ютЬ~я раз~у-раз у· сrіогадах учасщщь. Жадна з них не каже, що хо· 
1-ina· б· носити ·зброю і воювати. 

Яка мала •б бути -ця праця, того жадна мабуть ясно не уяВJІяJІа, 
ме .з їх сJІів і діл виходить недвозначно, що вони маJІи на думці до· 
поміжну сJІу}Юбу в запілJІі. Напередодні другої світової війни д-р 
Олена Степанів Дашкевичева висловиJІа в одному інтерв'ю такий по
ГJІЯД на справу: "Загал жіноцтва не уявляв собі ясно свого завда1:1ня 

ні перед листопадом 1918 р., ні в JІистопадових днях. Ми не буJІи вповні 
·свідомі того, яку властиво роботу повинні робити жінки під час 
·війни, ми над тим не застановлялися, цього не обговорюваJІи, ані не 
СтавиJІи собі ясного пJІяну." 4) Погляд на справу завдань жіноцтва під 
·час війни викристалізувався серед жінок тіJІьки згодом. Не фронтова 

сJІужба зі зброєю в руках, а служба в запілJІі у військових тилових 

установах, щоб звільнити боєздатних чоловіків і таким чином збіJІь
іuити кількість фронтовиків-ось так визначає українське жіноцтво 

своє міс-це в боротьбі за незалежність. 5) 

РІЗНІ РОДИ ЖІНОЧОІ СЛУЖБИ. МЕДИЧНІ СЕСТРИ. РОЗВІДЧА А 
КУР'ЄРСЬКА СJWЖБА. 1ВІАСЬКОВІ КУХНІ. ДОПОМІЖНИА 

КАНЦЕЛЯРІАІІИА ПЕРСОНАЛ. 

Нам пощастило зібрати прізвища 89 жінок, які сJІужили в УГА. 
Цей список, самозрозуміJІа річ, не є повний, aJie і він дозвоJІяє зро

бити деякі дуже характеристичні й інтересні висновки. Отож з 86 
жінок аж 54, себто 65 відсотків, сJІужили в санітарних частинах. Аж 
десять з них досягJІи військового ступеня санітарного хорунжого. Оди· 

·надцять померли, заразившися тифом або червінкою. Кілька інших 
також хворіли на тиф, але видужали. 

Ці скромні цифри говорять дуже промовисто. Бони нам кажуть, 

що біJІьшість жінок, які служили в УГА, пішJІи по JІінії традиційного 
жіночого покликання: бути сестрою миJІосердя. В момент, коли Бать
ківщина буJІа в небезпеці, коJІи йшов бій на смерть і життя з загарб
ницьким ворогом, тоді як чоловіки браJІися за зброю і приносиJІи 
жертву крови й життя на поJІі бою, - жінки бачиJІи своє завдsння в 
тому, щоб лікувати рани, зменшувати біJІь і приносити потіху. Вони 

рибрали найпочеснішу сJІужбу: служіння страждаючим братам. Вико· 
нуваJІи її в найтяжчих умовах: без ліків, без перев'язочного матеріялу, 
без відповідно вJІаштованих JІікарень. ПрацюваJІи в запіJІJІЮ в кор· 
пусних і бриrадних шпитаJІях, працюваJІи у фронтових JІазаретах і 
"пересувних потягах, в перев'язочних пунктах при фронтових частинах 
і в епідемічних JІічницях. Виконували службу медичних сестер, по
мічниць JІікарів, а то й самих лікарів, дарма що не завжди маJІи до 

4) Ірина Вільде: "Олена Степанів колись і тепер". Стаття в "Жіночій Долі", 
·ч. 9-10, Коломия, 1939. 

5) "Безсмертні роковини," редакційна стаття в журналі "Жінка", ч. 21-22, 
·1936. 
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·цього теоретичне знання і пі,щготову. 6) Іх ·військові ранrи і їхні мо
і'ипи на військових цвинтарях кажуть нам, як вони виконувапи свої 
обов'язки. Рятувапи воїнів від смерти і самі вмирапи, переможені 
смертепьною хворобою. Справжні героїні, гідні своіх товаришів, що 
вмнрапи на попі бою. 

Другий рід повноцінної військової спужби, яку виконувапи наші 
жінки - це військова розвідка. Нам відомі тіпьки два-три прізвища 
жінок, ·що працювапи в цій дуже відповідальній і небезпечній спужбі, 
·бо одною з впастивих їй рис є повна анонімність її працівників. Про
те нема сумніву, що Армія у широкій мірі користуваJІася жінками дп:я 
зв'язкових і розвідуваJІьних ціпей. Жінці, мовпяв, JІегше прокрастися 
непомітно через боєві JІінії і зайти в тиJІи ворога, ніж чоJІовікові ••.• 

Тож проходиJІи наші студентки й учитеJІьки, переодяГнені зде· 
біJІьшого в ношу сепянок, крізь щіпини у воєнних фронтах, підтриму· 
ваJІи зв' Язок між· відірваними частинами і прнносиJІИ важливі відомо
сті. Особпиво як кур'єрки жінк·и віддавапи неоцінимі приспуги. ВЖе 
під Час пистопадових боїв у Львові, копи місто буЛо прорізане стрі
JІецькими ровами, і згодом, коли Львів був у ворожих руках, зв'язок 
·Підтримувався у вепикій мірі завдяки жінкам. Необхідні передумови 
·дпя: такої спужби ___:. це відвага й самопосвята, сипьні нерви й би· 
Естрість орієнтації, очайдушність і вміння зберігати таємницю. Не бра
;кувапо~ видно, цих Прикмет українським жінкам, коJІи Армія довірма 
·ім такі важJІИві завдання. 

Третя гапузь праці українського жіноцтва під ча·с визвоJІЬноі 
війни - це бупи військові кухні. Знову традиційне заняття, до якого 
жіноцтво звикпо від віків і в якому мапо змогу виявити свої •Господар

ські. здібності і вміння. 

Справу прохарчування Армії довелося організувати доСJІівно з 
. дня на день, бо ж від першого дня, копи впада в краю перейшJІа в 
. українські руки, треба буJІо нагодувати військо. НаприКJІад, у Львові 
вже 1-го JІистопада 1918 функціонувв.ли військові кухні в Народному 
Домі, в ратуші, в .будинку сойму і в 6удинку Духовної Семинаріі. Всі 
ці кухні організувапи і провадипи викпючно жінки. Деякі жінки пра

. цювапи з небезпекою мя життя, напр. ті, які буJІи в кухні соймовоГо 
будинку, що JІежав у самому центрі найзавзятіших боїв за Львів. Та

. кож з н_ебезпекою ДJІЯ життя жінки достаВJІЯJІИ у Львові тепJІу іжу 
воякам, які не могJІи покинути своіх стоянок на важних пунктах, де 
вони бупи на сJІу~бі. · 

Організуючи працю у військових кухнях, ж~нки стануJІи перед не-

6) Між санітарками УГА було багато кваліфікованих медсестер,, які кінчали 
курси влаштовані напередодні світової війни "Жіночою Громадою ' у Львові і 
набули довголітню практику, працюючи під час війни в ·австрійських військових 
шпиталях. Один з таких шпиталів, зорганізова11ий Українською Самаританською 
Поміччю, був приміщений в будинку Духовної Семинар_іі при вулиці КоrіерЧика у 
·Львові. Більшість затруднених там сестер перейшли згодом на. слуЖбу .в. УГА. 
Друга група фахових санітарок - м це були ... студентки медицин11. ВищкЩ медс;е~~Р 
відбувався також під час воен1101 ~панн 1918'-19; Напр. в .Тернополі місцева 
суспільна діячка, дружина. пароха, пан1 Конрадова, Р1!3ОМ з Мар1ею. Скубовою, г9-

, ловною медсестрою rарн1зонового шпиталю, зwган1~ували самариrацсь~й ~уре, 
на якому навчалися 42 учениці. · · · · · · · 
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JІегкою проблемою масового прохарчування. Бо ж варити для сотень 

вояків - це не те саме, що зварити обід для кількох членів родини. 
Друга трудність лежала в тому, ~щоб роздобути харчі: справа дуже 
складна в тодішніх розладнаних відносинах. . 

На список, ЯКИЙ ми нижче даємо, не втягнена жінок, що пра· 
цювали у військових кухнях, хоч вони виявили великі організаційні 

здібності і працьовитість. Якщо пам'ять про них затерлася, то ста
лося це мабуть тому, що загал нашого громадянства і навіть саме 

жіноцтво ставилися досить легковажно до праці домашніх госпо· 
динь. У спогадах з часів визвольної війни, зокрема з часів листопа

дових боїв у Львові, молоді жінки нарікають, що в таких важливих 

. часах, вони мусіли . . . оббирати картоплі, бо їм не дали розумнішої 
-роботи. А втім, приготовити воякам здорову і смачну теплу їду -
річ першорядного значення для боєздатности Армії. 

Вкінці четвертий рід служби в УГА, до якого мали доступ наші 
жінки, це канцелярійна праця. У всіх військових канцеляріях, як у 
запіллі, так і у фронтових частинах, працювали жіночі канцелярійні 
сили, а саме машиністки, писарки, тощо. Крім цьоrо допоміжносо 

бюрового персоналу були теж, певне, телефоністки й телеграфістки, 
але іх прізвища не збереглися. !В одному спогаді про nистопадові бої 
у Львові читаємо, що дві поштові уряднички до останньої хвилини 
обслуговували телеграфічний апарат в головному будинку пошти і 

втекли з нього щойно з останніми вояками, коли вся будівля. вже 
горіла. 

ПІДСУМКИ 

На такому скупому матеріялі важко базувати якісь загальні за

уваження і оцінки. Все ж таки, дивлячись з персі:Іективи 40-річчя 
Збройного Чину на ролю жіноцтва в діях Украінської Галицької Ар
мії, треба ствердити, що ця роля була дуже скромна, непропорційно 

мала, як до кількости населення Галичини, так і до величини УГА. 
Непропорційно мала була вона також, коли взяти до уваги тодішню, 
вже високо розвинену, національну свідомість українського жіноцтва 
та його настрої, викликані революційним виступом Першого Ли

стопада. 

Не вина це жіноцтва, що воно, при тодішньому стані жіночої 
організації та відсутності якоїнебудь плянованої акції, не мало змоги 
виявити в ширшому маштабі свою любов Рідної Землі й бажання 

служити ій. Не вина жінок, які, кожна зокрема, кожна поодинці, рва
лись до праці для. добра визвольної справи, що вони не могли доби
тись визнання їх повноцінним чинником в рамах воюючих українсь

ких сил. 

Але й наших тодішніх державних мужів та .полководців годі ви

нувати, що не подумали вони про використання жіночих сил в бо

ротьбі за волю. Думка про якісь жіночі військові частини була тоді 
ще надто незвична, · надто непопулярна серед консервативного rpo-
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мадянства Галичини. І часи були надто жорстокі, щоб вводити якісь 
новаторства на велику скалю. 

В сумі знайшлася ·тільки жменька жінок, які мали відвагу й 

силу піти проти віками вкорінених поглядів, проти неприхильно
го ставлення вшськових чинників, проти волі батьків, наперекір 

усім... Посвята, довершена в таких обставинах, заслуговує на ще 

більшу пошану й відзначення, ніж посвята героїв, які йдуть про

топтаними стежками. 

СПИСОК ЖІНОК, ЯКІ СЛУЖИЛИ В УГА. 7) 

1. Білинківна. Канцеляристка. Була писаркою в гол. штабі в Одесі. 
Згинула від куль большевиків 28. квітня 1920. р. на товаровій станції 

в Одесі. 

2. Ярослава Вітошинська Дрогомирецька. Вістун Залізного За

гону 8), пізніше канцеляристка Команди Етапу УГА. Померла 6. груд
ня 1931. р. 

3. Стефанія Вітошинська Девоссер. Сестра Ярослави. Старший 

стрілець Залізного Загону, пізніше канцеляристка Команди Етапу. 
4. Марія Віхер. Медична сестра Польової Лічниці П-го Корпу

су УГА. 

5. Катря Гладилович. Медична сестра. Належала до гурту мед
сестер Української Самаританської Помочі у Львові. 

6. Павлина Гладилович. Сестра Катрі. Медсестра, перейшла той 

сам вишкіл, що Катря, а саме на курсах організованих напередодні сві
тової війни Жіночою Громадою у Львові. Завідувала шпитальними ма

rазинами УГА. 

7. О. Голубець. Медична сестра з гурту Української Самаритансь
кої Помочі у Львові. 

8. Гопалівна. Медична сестра, санітарний хорунжий. Працювала 

в Запасній Лічниці ч. 1. 
9. Марія Городиська. Канцеляристка Залізного Загону й Держав

ного Секретаріяту в Кам'янці Подільському. Померла в Кам'янці на 

сипний тиф. Похоронена на військовому кладовищі. 

10. Д-р rtжевська. Лікарка, служила в санітарній частині летунсь
кої сотні в Краснім в 1918-1919 рр. 

7) Цей список зроблений головно на підставі трьох джерел. Найбільшу кіль
кість прізnищ, а саме 38, завдячуємо Покійній Ірині Шміrельській Климкевич, яка 
подала їх у статтях друкованих в "Жінці" ч. 21-22, 1936 і в "Жіночій Долі" ч. 20-21, 
1937. Інформації про 26 жінок зібрав, на підставі статтей в Літописі Червоної Ка
лини та іншій літературі визвольної боротьби, п. хор. Дмитро Микитюк, за що 
складаємо йому сердечну подяку. Кільканадцять прізвищ беремо з недрукованої 
статті пані А. Дмитерко-Ратич п. з. "Жінки в рядах У.Г.А.", з якої машинописом 
ми мали змогу познайомитися. - Відомості, що збереглися, на жаль недокладні, 
часом навіть баламутні. Не подано персональних дат, як місце й дата народження, 
часом бракує імен. 'Крім них подав 6 прізвищ кол. чет. УГА, д-р М. Дольницький. 

8) При Залізному Загоні була жіноча чета з 36 учасниць. Після переходу УГА 
за Збруч члени жіночої чети зголосилися до служби в епідемічній лічниці, інші. !?а
зом з Залізним Загоном вирушили в повстанський район Гайсин-Тараща. Ц1 111-
формації подає пані А. Дмитерко Ратич у згаданій статті, 
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11. Марія rЬковська. Медична сестра. Санітарний хорунжий; пра
цюваJІа у відсиJІковій (санітарній) точці Красне і в поJІьовій JІічниці 

ч. І. 

12. Марія Дзуль. Медична сестра. Працювала в Головнім Війсь
ковім ШпитаJІі у Стриї, згодом в Польовій Стрийській Лічниці 

У~А ч. З. 
13. Анна Дмитерко Ратич. Під час світової війни служила в Укра

їнських Січових Стрільцях. В УГА працювала як канцеляристка в за

гальній канцелярії Інтендантури. 

14. Сестра Домінія. Монахиня Чину СС. Василіянок. Медична се
стра в Польовій Лічниці 11-го Корпусу УГА. 

15. Марія Захаріїв Рудницька з Дуліб-Стрий. Канцеляристка в 

Окру:жній Команді в Стрию, де реєструвала добровоJІьців до УГА. 
Згодом перейшла до штабу ІІІ-го Корпусу і працювала там як ма
шиністка. Після евакуації Стрия перейшла до фронтових частин в 

бриrаді ген. Кравса. 

16. Олена Захаріїв Томоруr. З Дуліб-Стрий, сестра Марії. Канце
ляристка, працювала в адміністраціі залізничних варстатів у Стрию, 
згодом у канцелярї ІІІ-го Корпусу, вкінці, після евакуації Стрия, пе

рейшла до фронтових частин в бригаді ген. Кравса. 
17. К. Заяць. Медична сестра з гуртку Української Самаританської 

Помочі у Львові. 

18. Анна Інrорук. Родом з Самбора. Медична сестра. Виконувала 
службу в Самбірській поJІьовій лічниці, пізніше, за Збручем, в епі

демічному польовому шпитаJІі. Вернулася до Самбора в 1920. р. Ко
лишній вояк-теольог УГА, о. Ст. Дашо, в статті про Самбірську 

Л'ічницю ІІІ-го Корпусу, так її характеризує: "Дуже дбайлива, наче мати 

ДJІЯ кожного хворого". . 
19. Качмарська. Родом зі Львова. ·Канцеляристка. Працювала як 

машиністка в штабі ІІІ-го ·Корпусу. 
20. Сестра Килистина. Монахння Чину СС .. Василіянок. Медичt~а 

сестра. Виконувала службу в Польовій Лічницf 11-го Корпусу УГА. По
мерла на сипний тиф у Жмеринці. Похоронена на військовому цвин

тарі. 

21. Козачка. Прибране ім'я; справжнє прізвище невідо.ме. Медична 
сестра. Працювала в Стрийській лікарні ч. З, пізніше за Збручем. По
мерла на сипний тиф у Жмеринці. "Похоронена на військовому цвин

тар.і.· 
22 •. Марія Колесса. Управителька військової кухні. Під час листо

. падових боїв у Львові важко ранена. 
23. Зеновія ·Копертинська. Студентка медицини. Працювала як ме

дична сестра у відсильній тоЧці групи ~'Схід" у Борщовичах; Мала ран
·rу санітарного четаря. 

24 •. Соф,Ія .~обилянська Охримовичева. Медична сестра з гурту 
.Української С:амаританської Цо:мочі у_Львові. 

25. Вісн Коцюмбас Літинська. С~першу служила як медична сестра, 
ііізніше· при ·розвідці, 'вкі_нцt,~к канц~лярястк~ Jн_тен.Цантури УГА. 
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26. Марія Кривівна. Родом зі Львова. Зголосилася до служби в 

УГА в перших днях листопада 1918. р. і брала участь в боях за Львів 
з крісом у руках. Ранена, попала в польський полон і сиділа в Бри· 

rідках півтора року. 
'1:1. Юлія Кривівна. Родом зі Львова, сестра Марії. Медична сестра. 

В листопаді 1918. р. служила у Львові. Арештована поляками після 
добуття ними Львова, сиділа в Бриrідках півтора року. 

28. Ольга Кривокульська. Медична сестра, санітарний хорунжий. 
Працювала в бактеріологічному інституті. 

29. Марія Кузь. Канцеляристка. Працювала в канцелярії Держав
ного Секретаріяту в Кам'янці Подільському. Хворіла на тиф і на за
палення легенів, внаслідок чого дістала сухоти і померла в Станисла

вові. 

30. Варка Кунда. Родом з Журавенщини, абсольвентка господар
ськоі школи у Львові. Зголосилася до розвідувальної служби і нале
жала до кращих розвідниць УГА. Померла на тиф у Кам'янці По

дільському у вересні або жовтні 1919. р. 
31. Наталія Кушнір Лозинська. Канцеляристка військових кан

целярій У'Г А. 
32. Нуся Лозинська Янович. Канцеляристка Команди міста Золо

чева. 

33. Стефанія Лебедович. Абсольвентка гімназії. Медична сестра 

польового лазарету І-го Корпусу УГА. Померла на сипний тиф у Він

ниці. Похоронена на військовому цвинтарі. 
34. Володимира Лев. Медична сестра. Санітарний хорунжий. Пра

цювала в Запасній Лічниці в Ходорові. 
35. Олена Левицька Бі.пічак Дем•янчукова. Канцеляристка Заліз

ного Загону, діловод військової друкарні й управителька кухні. 

36. Літинська. Канцеляристка. Працювала як машиністка в штабі 
ІІІ-го Корпусу. 

37. Любицька. Служила в УГА. Згодом, як інвалідка, працювала в 
характері возьного в канцелярії Українського Товариства Допомоги 

Інвалідам у Львові. 
38. Міцці Лянценберr. Австрійська німка, родом з Л'єобен. Була 

медичною сестрою в Польовій Лічниці 11-го Корпусу УГА. Померла 
на сипний тиф у Жмеринці. Похоронена на військовому кладовищі. 

39. Марія Мамчин. Родом зі Старого Самбора. Медична сестра в 
Гірській Бриrаді в 1918.-1919. рр. Після закінчення воєнних дій пере· 
бувала в таборі в Німецькім Ябліннім, Чехословаччина. 

40. Дві сестри Мамчинівні, канцеляристки Інтендантури Окружної 
Команди Золочів. 

41. Марія Матейко. Медична сестра Польової Лічниці 11-го Кор
пу(:у. 

42. Марія Махницька Янова. Родом зі Львова. Належала до гурту 
медичних сестер Украінської Самаританськоі Помочі у Львові. ,!\'\ала 
ранrу старшого десятника санітарної служби і була. командантом са, 
нітетів І-ої сотні. Працювала спершу в Бережанах, пізніше в Польо~~~ 
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Лічниці Козацького Загону ім. rонти, І-го Корпусу. Перебула з УГА 
всю кампанію. 

43. Марія Мельник. Канцеляристка, працювала в Залізному Загоні. 
44. ТеКJІя Мосора. Належала до складу жіночої чети Залізного 

Загону. 

45. Катерина Миськів Коваль. Медична сестра епідемічного По
льового Шпиталю УГА. 

46. ГіJІьда Мюллер. Австрійська німка. Медична сестра польових 

лазаретів УГА. Померла в Жмеринці на червінку. Похоронена на вій
ськовому кладовищі. 

47. Нуся Нєментовська. Дочка Уляни Кравченко. Медична сестра. 
Служила в санітарній частині летунської сотні в Краснім в 1918.-1919. 
рр. 

48. rертруда Нізе (Niese}. Австрійська німка. Медична сестра по
льових лазаретів УГА. Пізніше працювала в епідемічному польовому 

шпиталі. Померла в Могилеві на плямистий тиф і запалення легенів. 

Похоронена на військовому кладовищі. 
49. Розалія Олексин. Медична сестра, належала до гурту мед

сестер Украінської Самаританськоі Помочі. 
50 і 50а. Дві сестри Павлусевич. ~Канцеляристки. Належали до жі

ночої чети Залізного Затону. 
51. Стефанія Пашкевич. Член боєвого відділу Українського Горо

жанського Комітету, виконувала розвідну службу в часі облоги Льво

ва військами УГА. Кілька разів переходила в 1918-19. рр. львівський 
фронт з вkтками та дорученнями, рискуючи життям і виказуючи по

дивугідну відвагу. За польської окупації була учителькою "Рідної 
Школи" у Львові. "Свобода", Ню йорк 195?. 

52. Марія Пашко Рибакова. Спершу канцеляристка у військових 
канцеляріях, згодом медична сестра 5. гарм. полку Сокал. бриrади. 

Працювала у Військовому Шпиталі в Хмельнику і в Санітарному По

їзді ч. 1. 
53. Катря Петруняк. МедИ"чна сестра, працювала в Польовій 

Стрийській Лікарні И" А. 

54. О. Підвисоцька. Хорунжий y,r А. Служила в 2-му курені 8-ої 
Самбірської ·Бриrади, в 5-ій сотні. Коли командант цієї сотні, пор. 
Вол. Караван, був ранений в бою під час офензиви армії ген. Галлєра, 

О. Підвисоцька перебрала команду сотні. Бій. відбувся в селі Гашани 
біля битого шляху Львів-Самбір. 

55. Марія Підсонська-Воєвідка. Канцеляристка Окружної .Команди 
Золочів. 

56. Софія Підсонська-Шипайло. Канцеляристка Команди Піхотно
го Коша в Золочеві. 

57. Наталія Полотнюк. Медична сестра, санітарний хорунжий. 
Працювала в Окружній Лічниці в Станиславові. 

58. Стефанія Рибчак. Медична 1сестра, працювала спершу у вій
ському шпиталі в будинку Духовної Семинаріі у Львові. Коли поляки 
Зайняли Львів; Прокралася крізь боєвий фронт і зголосилася до від-
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ділу сотника Секунди, де зорганізувала щпиталь для хворих на тиф. 
Доглядаючи хворих, сама заразилася цієіо недугою і. померла у. Вели
кодну суботу 1919-го року. Похоронена на військовому кладовищі 

коло могил вояків УГА. 
59. П. і К. Рудковські. Дві сестри. Працювали в санітарній службі. 

Належали до гурту сестер Української Самаританської Помочі у Львові. 
60. Ярослава Рудницька. Медична сестра, санітарний хорунжий. 

Працювала в Окружній Лічниці в Дрогобичі. 

61 І 61а. Дві сестри Савчуківні. Канцеляристки. Працювали в кан

целярії Залізного Загону. 
· 62. Ярослава Сандул. Родом зі Сколього. Медична сестра. Д-р Вол. 
ІЦуровський висловлюється про неї: "Виконувала службу лікаря". 

63. Селянська. Медична сестра, санітарний хорунжий. Працювала 
в Окружній Лічниці в Станиславові. 

64. Марія (Павлина) Сенежакова. Народилася в 1892. р. в Товсто

головах, пов. Вборів. Медична сестра Польової Лічниці 1-го Корпусу. 
Померла на плямистий тиф 16-го грудня 1919. р. у Вінниці. Похоро

нена на військовому цвинтарі. 

65. Іванна Сенишин. Медична ·сестра, згодом лікарський помічник. 
Працювала в Польових Лічницях У:Г А. 
. . 66. Сіякова. Дружина сотника Сінка, який. зорганізував Залізний 
Загін. Належала до жіночої чсти Залізного За·гону. 

67. Олена Скварко Матвійчукова. Родом зі Львова. Медична се
стра. Працювала в шпиталі в будинку Духовної .Семинарії у Львові, 
згодом у санітарному поїзді. В Терезені над Збручем захворіла на тиф. 
Після закінчення воєнних дій повернулася до Львова і працювала в 

польському військовому шпиталі на Ялівці у Львові, де доглядала ук
раінських полонених вояків, хворих і ранених. 

68. Марія Скубова. Медична сестра. Селянська дівчина, родом з 
Іванівки, Скалатського повіту. В 1907 році виїхала до Америки, була 
повитухою в Нью йорку. Листопадові подіі застали її в Тернополі. 
Там вона, за власною ініціятивою, перебрала австрійський rарнізоно
вий шпиталь для украінської влади і працювала в ньому до літа 1920. 
р. Зорганізувала ·самаританський курс, щоб вишколити собі помічниці 
до праці в шпиталі. На весні 1919. р. перейшла плямИстий тиф. 

69. Марія зі Стечніів (?) Шакова. Працювала у військових канце
ляріях УГА. 

70. Антоніна Столбіна. Родом з Харківщини. Медична сестра·. 
Спершу служила в Дієвій Армії і попала в польський полон. Втекла ::J 

щу1ьського полону і з1голосилася в ряди УГА. Померла на сухоти 9-го 

квІтня 1922. р. у чеській лічниці в Яромєжі, внаслідок воєнних не
вигод і польського полону. Похоронили її з військовими почестями. 

71. Осипа Стрілецька. Медична <:естра. Працювала в епідемічному 
Польовому Шпиталі УГА. 

72. Софія Ступницька. Студентка медицини. Працювала як медична 
сестра 11-го Корпусу Yf' А. Після розгрому Армії покінчила самогубст
вом. 
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73. Анна Терчинська. Медична сестра Санітарного Поїзду П-го Кор
пусу УГА. 

74. Марія Ткачук. Канцеляристка Залізного Загону УГА. 

75. Теодозія Туна. Студентка медицини. Д-р Щуровський пюпе про 
неі, що "виконувала службу лікаря" в Окружній Лічниці в Бережанах. 

76. Марія Фединська Білозор. Спершу працювала як телефоністка, 
згодом як медична сестра Польової Лічниці 1-го Корпусу УГА. 

77. Антонія Фія.лковська. Родом зі Збоіск коло Львова. Канцеm1-
ристка Технічної Сотні Окружної Команди в Жовкві і Польового Суду 
1-го Корпусу УГА. 

78. Наталя Хомиwин. Студентка медицини, санітарний хорунжий. 
Працювала як лікар в 1-ій Гірській Бриrаді, згодом в Окружній Ліч
ниці в Самборі. 

79. Савина (Сальця) Цукерберr. Жидівка, родом зі Самбора. Пра
цювала як меди'Чна сестра в епідемічному Польовому Шпиталі УГА. 
Хворіла на тиф. Перейшла всю воєнну кампанію, потім: вернулася до 
Самбора. (Отець Дашо в статті про Самбірську ПоJІЬову Лічницю пи
ше про неї: "Працювала ·з посвятою для наших вояків"). 

80. Стефанія Черкавська-Яхторович •. Канцеляристка Команди міста 
Зо.лочева. 

81. Ольга Чайківська. Медична сестра, санітарний хорунжий. Пра
цювала в Окружній Лічниці в Чорткові. 

82. Ірена Чорноморець. Родом із Червоної (?). Медична сестра в 
лічниці 1-го .Корпусу. 

83. Ірина Шміrельська Климкевичева. Вчителька. Служила як ме
дична сестра, мала ранrу санітарноrо хорунжого і бу.ла командантом 
санітетів в Козацькому Загоні ім. ·rонти. Зорганізува.ла польовий шпи
та.ль. Перейш.ла всю воєнну кампанію в Галичині і за Збручем. Двічі 
попа.ла в полон: під Брюховичами в польський, у .Києві в Денікінський. 

84 Нуся Юркевич-Коцур. Канцеляристка Інтендантури Окружної 
Команди Золочів. 

85. Марійка Яворська. Канцеляристка Команди Етапу, опісля пра
цює в канцелярії сот. Цурковського, вкінці в Ліквідаційній Комісії УГА. 
Під час наступу кавалерії Будьонного бу.ла ранена в руку. 

86. Якубова. Медична сестра. 

87. Катруся Баран, вістун УГА, канцеляристка Збірної .Станищ'і 
УГА у Відні, опісля канце.ляристка Військової Канцелярії Диктатури. 

88. Розалія Гумен, римо-католицького обряду, розвідниця 7-оі 
Львівської бриrади, багато разів переходила фронт і приноси.ла цінні 
вkти зі Львова. Була в рядах цієї бриrади до кінця її існування. 

90. Олена Степанів, хор. УСС, чет. іУГ А. Начальник канце.ляріі в 
штабі команди 4. Золочівської 1Бриrади. 
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348 



Іmк. Володимир Татомир, 

Підхор. УГА. 

ІОнацтво в рядах Унраїнсьної 

Гаnиqьної Армії 

L 

В історії других народів немає 

мабуть, в новіщих часах прикладу, 
щоби юнацтво, себто 14-17 літні 
хлопці, зірвалися так масово до ви

звольної боротьби свого народу, як 
це було на Західніх Зеилях України 
в 1918-1922 роках. 

Коли, після упадку австро-угор

щини, поставали на Західніх Вемлях 

України перші наші військові части
ни, а згодом й Українська Галицька 
Армія, та в її лавах знайшлися ·грома
дяни, покликані до цього обов'язку 

законом рідної, відновленої держави, і 

приписаного до військової служ1би ві

ку, то в цей сам час стали під зброю 
зовсім юні хлопці, - майже діти. 
Вони вчннили це добровільно, повни
ли свою службу нарівні із старшими й враз із ними клали своє юне 

життя на жертовнику Батьківщини. Перший Листопад полонив їх в
nовні: він стрінув їх першими на стійках із крісами в долонях, вони 
перебули долю й недолю Галицької Армії включно до таборів поло
нених в Проскурові в Україні, та в Тухолі й на Домбю в Польщі. 
Ухні могили значили сліди наших змагань по всій Рідній Землі. 

Про участь цих наших наймолодших у визвольних змаганнях не
має окремої згадки ані в "Історії Українського Війська," ані в других 

виданнях, немає для них й окремого вирізнення в організаційній струк
турі наших ветеранських організацій. Авжеж це потрібне д.ІІЯ під· 
креслення їхньої добровільної жертви Батьківщині у противагу до 
обов'язку старших. Що більше, не має. такої згадки про них, як 

зразків патріотизму й самопосвяти, для використання у виховній праці 

серед теперішньої молоді. 

В 193.З. році відбувся в Празі (Чехословаччина) ·величавий похо

рон. Це ховали наймолодшого чеського леrіонера французької армії, 
15-літнього юнака Людоміра Бжежовського, що поляг в 1915. р. від 
ворожої кулі на французькому фронті. Тлінні останки цього наймолод

шого в світі вояка (бо про наших ніде немає згадки) привіз в літаку 
До Праги визначний славою жовнір ФраШІ.ії~ генерал Вейrан. Урну з 
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попелом юнака-героя везли на пяфеті. Перед пяфетом йшли на "струн"( 
ко" в шоломах сотні війська, за ними достойники духо.венства, · вій
ська та впади й дипломатичний корпус. Тлінні останки наймоподшоrо 
вояка поклали в народньому Пантеоні побіч генерала Чечка. Про 
нього будуть знати. Про нього та його смерть будуть з читанок вчити 
дітей. 

А про наших юнаків-героїв немає ніякої згадки в наших підруч
никах історіі. Чи тому, що вони, наймолодші, не змогли знайтися се

ред тих, що зафіксовували на письмі наше недавнє минуле, чи може 

тому, що старші віком за них призабули, а може не вважали іхньо1 
жертви крови й життя рівновартою своїй . . . 

Не слід нам дозволити на це, щоби пам'ять про наймолодших 

учасників наших змагань пішла в небуття, тимбільше тепер, коли в 
кругах нашої еміr'раціі є познаки духового відставання молоді, а там, 

на Рідних Землях, загарбники виховують її насильно в рядах "жовте

нят," "піонерів" й комсомолу. 
Хай вгадка про юнаків, що у рішальний для Батьківщини час не 

завагалися ні не побоялися взяти у свої, ще на пів дитячі руки, кріс 

й стати в обороні Рідної !Землі нарівні із старшими, етане для молоді 
вічно горіючим смолоскипом сили українського духу. 

11. 

"Ми СОНЦЯ ясного діти . . . " 
(З пласт. пісні). 

В цих неза.бутніх часах наших визвольних змагань на Західніх 
Землях Украіни глибоко відчула у своіх серцях цей виклик ппасто~оі 
пісні гімназійна молодь, середньошкільники наших галицьких сіп та 
:tt,1icт, а зокрема пластуни. · 
· . Бони хіба одинокі стрічали Перший Листопад підготованими, і 
своєю 1бадьорою поставою та витревалістю стали приміром для 
других. 

В деяких містах (прим. в Стрию) зуміли вони вдержати свої окремі 
Пластові відділи в складі Українськоі Галицької Армії і то як найбільше 
певні її частини. Та пізніше згубилися вони в масі вояцтва, розбрились 
по· сотнях, куренях та різних частинах У~Г А. 

Осіню 1918. року в Стрию. Навіть ми, 15-16-літні юнаки, відчули 
напругу . політичних відносин. Якийсь новий, нестримний дух захоп
лення обняв нас, членів пластового гуртка "Сови", коли з'явився між 
нами пластун, підхорунжий У.С.С. Лотоцький (згинув на Україні). Він 

по кількох проведених з нами сходинах прийняв від нас десь з по
чатком жовтня присягу на вірність Українській Самостійній Державі. 

З то.го часу ми знали, що прийде наш Перший Листопад. йшла до 
нього між нами підсилена підготовка. Ми скуповували за безцін від 
а.встрійських мародерів кріси й частини військов'ого виряду. Нашим 
референтом зв'язку й достави чи перевозу зброї був "Куньо" (Лев 

Шанк9вський), що мав свойого коника та візок. Тоді ми були учнями 
шостої гімназ. кляси, а тому, що майже всі старші від нас пластуни 
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згопосиJІися до У.С.С., то ми посягнупи щ> провід між українцями і в 
Ппасті і в гімназії, та дійсно його здобупи . .Ми збіJІьm.ипи наш гурток 
новими ЧJІенами, що досі стояJІи осторонь ПJІасту, а подекуди навіtІt 
і національного життя, aJie підо впJІивом подій прозрівали. Перебранюі 
вJІади 1-го листопада і опанування казарм та перші стійки у ви:~ 
звопеному городі-це в головній мірі діло пластунів. Пластун завісив 
рідний прапор на міськім ратуші. Ми створили пластову сотню в н~~ 
шому відродженому війську, а наш ІГурток був найбільш активний · і 
майже завжди виступав одноціло. ' 

Зразу по перебранні влади ми повнили службу в повітовій коман
ді, де командантом був колишній мій директор народньоі школи, ота
ман Володимир Котович. *) Нашим завданням було повнити телефо
нічну службу і висилати стежі в місто і на передмістя, зокрема на біль
ші, закриті площі (як ~цвинтарі, міський парк "Вільшина" т. і.), 

щоб не допустити до будь-якої акції місцевих поляків та водночас 
очищувати місто від австрійських мародерів. Стрий, завдяки своєму 

заJІізничому поJІученню через Лавочне, став одиноким комунікацій~ 
ним вузлом на захід поза межі нашої Держави. Тудою переходили 
військові транспорти бувших німецької і австрійської армій та за
лізницею, чи пішком, великі валки бувших полонених. Копи вони н~ 
були ще роззброєні, то ця неприємна ДJІЯ них пригода ждапа іх в 
Стрию. Стрий став осідком Команди ІІІ. Корпусу УГА та його різних 
частин і підвіддіпів. Тепефонічну службу в .команді Корпу<:у і на 
других важніших місцях повниJІи, як найбіJІЬ.Ш довірені, юнаки-пJІа
стуни. Але дуже відповідальною а заразом і небе3печною ~упа наша, 
служба на запізничому двірці, що його командантом був наш неза
бутній директор гімназії (тоді вже державної украінської) сл. п. сотник 
Колодницький **). Перевести роззброєння нераз великих військових 
транспортів (з двох чи навіть трьох поїздів) не завжди було пегко~ 
Нераз коштувало це немало труду й страху, бо треба ·бyJJ:o понюхати 
пороху. 

В січні 1919. р. почалася акція приєднання Закарпатської Украіни, 
а в Стрию безпосередня підготова до її переведення. Створено де

кілька невеликих числом похідних відділів й підготовано декіJІька 
десятків пропаrандистів. Але завдання було вельми важке, найбільше 
з уваги на брак національної свідомості закарпатських ciJI, а рівнож 
з уваги на сла1бу з нашого боку підготовку. Як пропаrандисти брал~ 
участь в цій акції здебільша пJІастуни. З нашого гуртка взяJІи участь 
сл. п. Лукомський Володимир (згинув в Украіні між 1928.-1933. р.р.) 

і Микола Бігун. . ; ; 
Та шкіJІьне навчання мало також свої права. Подбали про ц~, 

щоби нас повернути до книжки. Сотник Коподницький став директором 

гімназії, і ми заміняли кріс на книжку та не зовсім, ·бо телефонічну 
службу, хоч і у менших розмірах, ми сповняли й надалі просто тому, 

що не.було к9му нас заступити. До школи почали ми ходити десь :Jt 
*) Помер в таборі. скитальців "Орлик", Берхтесrадеи, в Баварії, 1948-го року~ 
**) Згинув в Кожухові, розстріляний московськими большевиками в 1920. р. 
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~ерезні 1919. р. у військових одностроях й при бічній. зброї. Треба 

Знати, що мали ми й окремі свої відзнаки: на синіх нараменниках ЗQ· 
дотом гаптовані букви У,П. (Український Пласт) .В цьому ж часі де
кІлькох членів нашого гуртка самовільно виїхали під Львів, щоби зго
~оситися до фронтових частин, а були це кращі учні гімназії, а не, 
як хтось подумав бн, тільки шукачі пригод. Але на телефонічне дору
~ення сот. Колодницького іх завернули й добавили ще порядну доrану. 
Науки в школі не можна було занедбувати, бо до наших молодих 
амбіцій ДО ЖИВОГО добирався директор СОТ. tКОЛОДНИЦЬКИЙ, вказуючи 
нові шляхи творчої пра.ці на службі своїй державі. 

ІІІ. 

"Гей же в дорогу в ясную путь, 
Скинуть із серця трівоrу . . . . '' 

(3 пласт. пісні). 

А фронт рвався: Поляки одержали з Франції видатну допомогу, 
прийшла армія Галлєра. В травні наспіла катастрофа - загальний від
~орот наших військ на всіх фронтах Галичини. І Стрнй евакувався. 

19-го травня треба було відступати на схід. З пластунів-вояків не 
остав ані один дома (за виімком хворого Вол. Лукавецького ***). 
[Ііwли . всі в невідоме, з тяжкими наплечникаl'~{и, що пригинали до 
Землі молоде, ще дитя1че тіло, неодному важкий кріс, а мазепинка аж 
по ніс, пішли із плачем за мамами, пішл" в мандрівку - шукат" кра
щ9і до.Лі Рідній Землі. Відворот був для нас, не заправлених ще .. як 
~ід у вій.сь~н~вому ділі, повний при·год. Ціла Галицька Армія ск)rп
Чнлася на неведикому просторі заліщицького й сусідніх районів, а 
від сходу вже майже до самої річки Збруча підходили большевики, 
які зіпхнули Дієву Армію в околиці Проскурова й >Кам'янця Поділь
ського. 

Ми опинилися під Заліщиками, де виконували службу охоронних 
застав, як прикриття штабу ІІІ. Галицького Корпусу. Згадую цю нашу 

нічну служ·бу на заставах під Заліщиками, пригадую ясні ночі, та не 
від місяця, але від рефлекторів, що освічували нам шлях, що йоrо ми 
вартували: від сходу москалі, від півдня румуни, а від заходу поляки; 

Пролом· під Чортковом додав нам віри й нового свіжого, воєнного 
запалу. Наша пластова чота із маленьким обозом оперативного штабу 
III•ro Корпусу посувалася вперід безпосередньо за періпою лінією 
в напрямку на Чортків й далі на захід. Ми були свідками великоrо 
духового підйому народніх ·мас, їхнього добровільного зголошування 
в ряди наших, побідно маршуючих, відділів, та були рівнож свідками 
недовгого господарювання поляків, як наприклад в містечку Мона
стирськах свідками щойно за-сипаних могил старенькоrо пароха Мона
стириськ, о. Подляшецького, і його сторуд:ника, о. Галібея, що іх у 

звірський спосіб замордували поль-ські жовніри. 

За Збручем новий світ, нові люди і для нас, ще дітей, страх не
відомого, свідомість ·переживань великих днів, новий запал боротьби 

***) Згинув як старшина Укр. Дивізії під Бродами в 1944. р. 

352 



з новим ворогом - большевиками а враз із побідами над ними - по

чутгя якоїсь вищости і надія побачити Киів. Ми розбрилиеь по ча
стинах, вже не тільки як служ,ба зв'язку, але як 1боєвики на фронті 
і міряли осяяний сонцем і побідами шлях до Київа. Цілим єством ми 
співали нашу пластову пісню "Ми сонця ясного діти, вольного вітру 
брати". 

І вкінці - новий лютий воро:г: тиф. Він скоріше дібрався до нас 
молодих, не скріплених ще віком, і тому більше виснажених походами й 

воєнними трудами. Тут вже належа.п:о б розкрити пекло терпінь й пере
живань кожного з нас зокрема. С.п:іди нашої мандрівки позначили ми 
могилами наших друзів: сл. п. дорогого нам Осипа Скобельського (чле

на нашо·го пласт. гуртка "Сови"), двох братів Петрів, Середницького, 

Салдана Ів. й других. Кожний з нас був свідко.м, як танули ряди 

Галицької Армії, пережив союзи, захоплювався повстанчим рухом, а 
дехто в ньому і брав участь. А врешті й табори полонених нас не 
минули. 

Злучила нас потім знову шкільна лава, вже як учнів найвищої 
кляси гімназії. Та "дух війни" остав вже в нас. Віджили таємні пла
стові гуртки й полки: треба .було молодшим передати те, чим жили 
ми. Ми знову зійшли.ся в нашій пластовій домівці, що нею стали 

лози над рікою Стрий. 
Не наша вина, що погубилися наші друзі десь на широких ланах 

України, бож наша мандрівка була важкою, повною жорстокости пер

шої визвольної війни народу, що літами вчився тільки боятися й слу

хати, та була ця мандрівка гідна ціни життя. 
З Українською .галицькою Армією вийшли на поле ~боїв юнаки і 

других міст Галицької Землі (Станиславів, Дрогобич, Самбір т. ін.), 
але мабуть тільки одинокий Стрий вислав наймолодших (14-16 літніх 
хлопців), одинокий стрийський Пласт задержав деякий час свою од
ноцілість в армії, а зокрема найдовше гурток "Сови." 

Участь цих юнаків у визвольних змаганнях тепер, з перспективи 

40-ка років, увижається мені чудовою мандрівкою на стрічу "Сонцю 
Золотому." Ми перейшли широкими ланами України, молодими очима 

й душею з1багнули українську правду, впізнали долю "чайки при 
битій дорозі." А по закінченій мандрівці запалили на берегах Стрия 
ватру "На стрічу сонцю золотому." Вона й досі торить у серцях 
юнаків, що не вагалися взяти до рук кріса, коли ·Батьківщина була в 
потребі. 

353 



Іван Вислоцький, 

Четар УГА. 

РОЗВІДЧА СЛУЖБА 

Сьогодні, коли всі архіви тайної 
розвідчої служби - так внутрішні 
(краєві), як і закордонні - не існу

ють, коли зі всіх 'Членів Розвідчого 

Відділу УГА лише кілька одиниць ли

шилося живими, є найвищий час ска

зати коротко про цю велику і відпові

дальну працю тайної розвідчої служ

би УГА, а це Розвідчого Відділу На

чальної Команди галицького війська. 

Автор цих рядків працював у 

цьому Розвідчому Відділі від почат

ку місяця червня 1919. р. в Галичині, а 
потім на Наддніпрянщині до кінця 

1919. р., коли Начальна Команда УГА 

при кінці грудня 1919. р. вислала його 
з окремим дорученням до Відня в 

розпорядження Диктатури. 

На Наддніпрянщині автор був весь час старшиною для окремих 
розвідчих доручень і ·завдань .Розвідчого Відділу і виконував окремі, 
спеціяльні завдання Начально.го Вожда УГА, ген . М. Тарнавського. 

Новітня армія послуговується двоякого роду розвідкою, явною й 

тайною. Явну розвідку ведуть 1боєві відділи, на близьку віддаль, між 

власним фронтом і боєвою лінією ворога, при помочі піших чи кін

них (головно підчас походу) стеж; дальшу, що сягає на зади ворога, 

при помочі літаків і ба.льонів на припоні. Тайна розвідка, що її зав

данням є просліджувати вороже запілля та все те, що торкається 

ворожої армії, її організації, озброєння, рухів, військових споруджень, 

постачання, включно з усіми господарськими ділянками, і настроїв 

населення, ма,є свою окрему організацію та окремі методи праці. З 

нею лучиться нерозривно контррозвідка, ~ебто охорона перед воро

жою розвідкою і пропаrандою серед війська і населення власного 

краю, і пропаrанда, що знову має на меті словом і друком поборю

вати ворожу пропаrанду і протиставити їй власну. 

Військова розвідка УГА - це одна з тих військових установ, про 

які дотепер мало було написано. Це цілком зрозуміле - хоча би вже 

тому, що святим обов'язком кожного розвідчого старшини є мовчати 

про свою працю і службу при всяких обставинах, мовчати навіть перед 

вищими командантами своєї армії. Навіть шефи штабів не знають, хто 

інформує розвідчих старшин. Особа розвідчого старшини є знана ли
ше вузькому кругові, членам оперативного відділу. 

40 літ ділить нас сьогодні від дня ліквідації УГА і тому багато по

дій затерлося у моїй пам'яті, а дещо мушу таки промовчати. Також 
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не можу наводити більшої скількости прізвищ наших розвідчиків, 
точних дат, назв місцевостей і т. п. 

Я знайшовся в Розвідчому Відділі УГА ~цілком випадково. При 
кінці травня 1919. р., я, як командант охоронної (поліційної) сотні 
корпусу Січових Стрільців (київських), отримав довірочне доручення 

від полк. Евгена Коновальця віднайти "польовий суд," що судив пол
ковника Петра Болбочана, розЗІброїти сторожу, а полк. Болбочана ра
зом зі "суддями" і судовими актами доставити до команди корпусу 

С.С. На випадок невдачі я мав податися за річку Збруч до УГА. Одначе 
я прибув на станцію Балин (на північ від Кам'янця) за пізно: полк. 

Болбочан був вже розстріляний. Я заарештував одного "суддю", а 
"прокуратор" втік до денікінців. Я казав своїм воякам відкопати мо
гилу сл. п. полк. Болбочана і ствердив фотознимками, що полковника 

перед смертю ·страшно тортурували. Перейшовши річку Збруч, я пе

редав "суддю" враз з актами в Чорткові до штабу Начальної Команди 

УГА. 

Тут стрінув мене на вулиці детектив головного Р. В., який знав 
мене з австрійської армії і запропонував мені повернутись до розвідчої 

служби. Я погодився і моя доля в УГА була вирішена. Я був службово 
приділений до Розвідчого Відділу УГА і тут моя служба тривала до 

січня 1920. р., що дало мені змогу бачити і справедливо оціню
вати пра:цю усього Розвідчого Відділу. 

Організація 

Організація тайної розвідчої служби в УГА представлялася так: 

На чолі всього розвідчого апарату був Розвідчий Відділ, як частина 

оперативного шта1бу Начальної Команди. йому підлягали Розвідчі 
Підвідділи, себто розвідчі старшини при корпусних і бриrадних коман

дах та при Окружних Військових Командах і розвідчі старшини, ста
ціоновані на поодиноких важних місцях по обох сторонах тодішнього 

українського фронту і на пограниччі з румунами. Збруч був відкритий. 

По переході У1Г А за Збруч згадані підвідділи були при Диктатурі в 
Кам'янці і при 1Команді Етапу Армії. 

Розвідку галицького війська покликав до життя полк. Вітовський. 

Внутрішня організація Р. В. при На-чальній Команді УГА мінялася 

після потреби і можности. В моменті повного укомплектування склад 
Головного Розвідчого Відділу був такий: Шефом розвідки був пор. 

Родіон Ковальський і він особисто провадив відділи офензивної і де

фензивної розвідки і відділ детективів та розвідчиків. Він мав до 

своєї помочі свого адьютанта хор. Вол. Комаринського і лише вони 

оба знали докладно всю дію їх праці. Старшиною для окремих дору

чень був автор цих рядків, який пізніше у Вінниці провадив також 

відділ листової цензури. Це було в часі, коли між вояцтвом УГА а 

його ріднею в Галичині йшло листування, яке відвозили кур'єри 
Уряду УНР. 

Відділ "Реєстрація ворожих сил", який провадив хор. Ярослав 
Яремчишин, займався ~головно реєстрацією польських військ і мав ча

сто дуже точний матеріял від своїх розвідчиків і від ворогів Польщі~ 
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Відділ "Пропаrандивний" дбав про піднесення боєздатности вояц

тва УГА. Він також дбав про театральні справи. Цим відділом 

керував пор. Гриць Ничка, а потім чет. Лисий. 

Отже старшинський склад •був зложений з 2 поручників, 2 чета
рів і 2 хорунжих. Підстаршинський склад був ще менший: Один стар
ший десятник Старух Микола і десятник Борис. Іх праця була ви
ключно канцелярійна. Стан детективів був дуже пестрий під оглядом 

національним. Стан розвідчиків мінявся постійно. 

Корпусні і бриrадні Р.В. мали лише по одному старшині і 1-2 
підстаршин з відповідним числом детективів та розвідчиків. 

Працю розвідки треба поділити на 2 головні періоди, а саме: 
період галицький-війна з поляками і другий період наддніпрянсь
кий-війна ·з Червоною і Добровольчою арміями. 

Оба періоди різнилися діяметрально від себе, відбувалися серед 

різних обставин на різних територіях, в боротьбі з іншим ворогом. 

Галицький період 

В часі вшни з поляками були ми в ·Галичині у себе вдома. При 

меншій затраті енерrії можна було добувати цінні інформації легше, 

але в той час персонал був мало вишколений. 

Головний кадр розвідчиків складався переважно з молоді довій

ськового віку, зо шкільної молоді до 16-17 літ, так хлопців І'імнази
стів, як і кількох дівчат. 

З великою саможертвою, з погордою смерти, йшла ця молодь на 

певну загибіль, що в 95% випадках була наслідком повного браку 

фахового вишкОJІення. Ці діти, 15-літні, тільки що вирвалися батькам і 
матерям - ішли служити Батьківщині, ішли в морози, дощі, пішки до 

Львова і назад. Околиці Львова мають цілий ряд незнаних могил -
тих нашому загалові невідомих героїв. 

На вишкіл не було часу, тому й не було вправного розвідчо·го 

апарату. Стан детективів представлявся вже краще, були фахові сили, 

але чужі-не українці. Найстарший детектив-Іммерrлік-був словаць

кий німець. Були чехи, жиди і був навіть один поляк. 

Крім браку фахово вишколених розвідчиків був також брак 

фахових старшин. З цілого стану розвідчиків, який доходив до числа 

30, було лише 5-6 фахових розвідчиків-старшин. Деякі старшини, що 
працювали в австрійській розвідці, відмовлялися працювати в нашій 

розвідці через наші жахливі обставини, а саме: Через брак фахового 

персоналу, брак грошевих ·засобів і брак зрозуміння зі сторони 
членів уряду і декотрих вищих старшин, які не могли помиритися з 

існуванням розвідки та її конечністю. 

Дуже тяжко прийшлося працювати серед таких обставин і вповні 

треба розуміти тих старшин, які відмовлялися працювати в розвідці, а 

брали участь в боях на .фронті як команданти сотень чи куренів. Одна

кож тимбільше муситься цінити працю організатора галицької роз

відки пор. Родіона Ков·альського, який серед крайно трудних обста

вин зумів осягнути дуже -значні успіхи, зберіг персонал розвідки, по-

356 



степенно його вишколював і витворив не лише кадр розвідчих стар

шин, але й розвідчиків та детективів, що сповняли свій дуже важкий 
і відвічальний обов'язок серед різних трудних обставин без перерви, 

зі щораз більшим успіхом. 

В Галичині розвідка мала одного вірного союзника і помічника, 
який ішов своєю допомогою значно дальше, як це було в його обо
в'язках, а це польову жандармерію УГА. Члени ці0єі жандармерії ні
коли не відмовляли своєї помочі розвідчикам і все і всюди, в день і 
в ночі йшли ім на руку. 

На Наддніпрянщині 

По переході УГА за річку Збруч приділено мене до Р.В. ІІІ-го 
Корпусу, де командантом був чет. Померанц. В тім часі йшла підго
товка до наступу УГА на Жмеринку і Вінницю. Я одержав наказ ви

слідити сили і розміщення бgльшевицьких частин в тих районах. В 

'Часі тієї моєї підпільної праці я зайшов у •глибоке запілля ворога, 

бо аж до містечка Гнівань. У Жмеринці були тоді шта1би двох больше
вицьких дивізій-одної, т. зв. інтернаціональної, •зложеної з полонених 

мадярів і німців кол. австрійської армії. В перебранні старшини тієї 
дивізії я ·був зовсім безпечний і нав'язав в Жмеринці знайомство зі 
старшинами тих дивізій. Мій успіх закінчився (по здобуттю Жмерин

ки) арештуванням ·гнізда ·большевицьких шпигунів. Багато цінних ін

формацій для УГА давали дезертири з тієї інтернаціональної дивізії, 

кол. полонені, які бажали вернутись до Австрії і Мадярщини. 

Потім я отримав від шефа Р.В. пор. Ковальського нове завдання, 

а саме: Обійти південне крило ·большевицьких частин, зайти глибоко 

в іх запілля, придивитися іх відворотові, а головно провірити, чи 
большевики мають танки, та де і куди вони вирішили кинути їх проти 

галицьких бриrад. Виконання того наказу забрало мені ·2 тижні часу. 
Большевики везли танки проти У·Г А, але завернули іх проти Добр

арміі. В нагороду за це успішне виконання наказу піднесено мене зі 
ступня хорунжого до ступня четаря. 

Після виконання низки дрібніших завдань призначено мене про
відником відділу листової цензури і відділу перепусток - пашпортів. 
При тій праці я мав нагоду основно пізнати місцеву інтеліrенцію -
українську, московську і польську, яка всіми можливими способами 
старалася виїхати за кордон. 

В корпусних розвідчих відділах найдіяльнішим був відділ І-го 

Корпусу, який мав найзручнішого і найздібнішого розвідчика - дів
чину. Керівником цього Р. В. був дуже здібний наш розвідчий стар

шина (убитий большевиками), який виявив масу енерrіі і спеціяльних 

здібностей. УГА завдячувала йому дуже багато і заощадила нашим 

частинам багато крови. його розвідчики доходили глибоко за боль
шевицький фронт, аж до Гоме.~rя, в часі, коли бої відбувалися під 

Коростенем. 

В боєвих частинах Дієвої Армії і в її запільних формаціях та 
установах діяло застрашаюче число большевицьких шпигунів. Голов-
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но "сестри жалібниці" були в 99% на большевицькій службі. З пере
ходом УГА за річку Збруч :ця маса "сестер милосердя" хлинула до 
галицьких частин. Але рішуча праця розвідчих старшин УГА скоро 

зліквідувала цей приплив большевицьких шпигунів з Червоним Хре

стом на рукаві. Лише в одній Жмеринці, на другий день після її здо
буття, сімом "сестрам жалібницям" була доказана шпіонажа на ко

ристь большевиків і за це вони понесли кару на місці. З них одна мала 

документи австрійської сестри милосердя і являлася нібито донькою 
мадярського старшини. Вона говорила дуже добре українською і мос

ковською мовами. 

По переході річки Збруч прийшла пекуча потреба для Начальної 
Команди УГА пізнати докладно Дієву Армію. Я був тоді одиноким 
розвідчим старшиною, який знав добре обставини в Великій Україні 
і тому я одержав чергове завдання від шефа Оперативного Відділу, 
полк. Шаманека, виготовити точне звідомлення про Дієву Армію і про 
отаманів різних повстанчих загонів. По кількох тижнях праці між 

частинами Дієвої Армії, я предложив такий звіт полк. Шаманекові, 
який по прочитанні сказав: "Ці люди або •божевільні, або злочинці". 
Звичайно багато тих повстанських отаманів участи в боях з больше
виками не приймали, а допускалися різних найгірших вчинків на мир
ному населенні. Соціялістичний уряд УНР і партійні комітети видавали 

великі гроші на організацію тих загонів, але "отамани" гроші про
пивали. 

Великим успіхом начальника Р. В. пор. Ковальського було ареш
тування у Вінниці шефа польської розвідки, капітана Ковалевського, 

який в тюрмі психічно заломився і виявив цінні довірочні інформації 

польської армії на східньому фронті. Польська розвідка дуже успіш
но розвивали свою працю на Надніпрянщині, бо її аrенти як кур'єри 

між урядами Польщі і УНР вільно роз'їзджали по всій Україні і мали 
велику допомогу зі сторони т. зв. польських обивательських коміте

тів, до яких належали всі польські священики, дідичі, економи і різні 

урядовці-поляки. 

Примусовий військовий договір з Добрармією мав на меті, крім 
рятунку галицького війська від фізичного знищення, теж допомогти 

галичанам повернутись зо зброєю в руках до Галичини і звільнити 

її від польського наїздника. В цілі підготовки того пляну Начальна 
Команда УГА вислала мене в службових розвідчих цілях за кордон 
України. Моїм завданням було осісти в ЧСР і звідтам нав'язати кон
такт із нашими розвідчиками, які при відвороті УГА за Збруч зали

шилися в Галичині. Мою акцію я мав вести в порозумінні з Військо
вою Канцелярією Диктатора Петрушевича у Відні. Про мою тайну 

МІСІЮ знало лиш трьох старшин, а саме: Начальний Божд УГА, ген. 

Микитка, і його шеф штабу, ген. Ціріц, та начальник Р. В., пор. Ко

вальський. 

За допомогою зв'язкового старшини УГА при команді Добрарміі 
в Одесі, сот. Гр. Олесницького, я отримав чехословацький пашпорr 
з візами російського, болгарського, сербського і французького консу-
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лятів, сів на початку січня 1920. р. на парохід (в день захоплення Одеси 

большевиками) і виїхав через Варну, Софію і Білгород до Відня. 

Ліквідація розвідки галицького війська прийшла дуже болюче. 

По примусовій злуці УГА з Червоною Армією, большевики старалися 
дістати в першу чергу у свої руки членів Р. В. і їх без суду розстрілю
вали. Авторові цих рядків відомі 11 прізвищ розстріляних розвідчих 
галицьких старшин. Також шеф розвідки, пор. Р. Ковальський, був 

арештований, але в часі транспортування його до Москви, він виско

чив через вікно залізничого вагону і хотяй зломив собі ногу, то вря

тував життя. Також через територію Польщі і Румунії щасливо 

перебралося за кордон 26 осіб розвідчого персоналу, з того числа 

четвертина розвідчих старшин. 

Вістун УСС Ізидор Голубець Вістун Василь Наум 
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Четар УСС Михайло Гайворонський його брат, хор. УСС Петро Гайворонський 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАПІЛЛЯ 



Д-р Во.подимир Бемко, 

Сотник УГА. 

КОМАНДА ЗАПІЛЛЯ І КОМАНДА ЕТАПУ 

По розв'язанні Д.С.В.С. підлягала Начальній Команді Українськоі 
Галицької Армії теж створена для справ запілля в травні 1919. р. "Ко
манда Запілля", а в червні на її місце "Команда Етапу Армії". Наказом 
Начальної Команди з 14. червня (ч. оп. 3135) означено запіллям повіти 
Чортків, Гусятин, Борщів та Заліщики, які підлягали полк. Гр. Косса

кові, як командантові запілля на правах команданта самостійного кор

пусу. Начальником штабу призначено от. Долєжаля. Командантові за
пілля мали підлягати: армейський та корпусні вишколи, старшинська 
й підстаршинська школи всіх родів зброї. Завданням Команди Запіллч 

було з черги допомагати в організууванні IV. та V. Корпусів (13.-20. 
бриrад), переводити мобілізацію та вишкіл новобранців, заложити 

сталі лічниці в Чорткові, Теребовлі й Бучачі, табір полонених в районі 
Копичинець, поширити приют для старшин та мужви в Кривчі і т. п. 

Крім цього мала Команда Запілля мати на поготові відповідний адміні

страційний апарат (жандармерію, стаційні команди т. ін.), який можна 

б було, на жадання Команди Етапу Армії, вислати сейчас в новозайняті 
армією місцевості. 

В згаданому наказі означено назвою "етап" район між фронтом 
і границею запілля. Командантом Етапу назначено от. Ст. Гарабача 
(на правах команданта несамостійного корпусу) з осідком при штабі 

Начальної Команди. Попри обов'язки загального характеру ( організа
ція поліційної служби, полевої сторожі, робітничих сотень, обозних 

валок, роззброювання населення й збірка оружжя, безпосередній на
гляд над лічницями та санітарні заходи, квартирунок) мала Команда 

Етайу Армії дбати в свому засягові про створення корпусних, стацій

них команд, про одностайну рекрутацію та створення збірних станиць 

для добровольців і новобранців, врешті про організацію етапних ліній 

для продовження достав для фронту та відсилки хворих і ранених. 

Цілий цей плян був розрахований на довший .побут армії на своїй 
землі, та бурхливі події перекреслили вже в найближчому місяці.його 

вичерпну реалізацію. Після переходу армії за Збруч завдання Команц 

Етапу й Запілля перейняла "Етапна Команда УГА". В часі чортківської 

офензиви Команду Етапу провадив полк. Гриць Коссак, а в часі офен
зиви на Київ командантом назначено полк. Вітошинського і приділено 

йому до співпраці ·сотників д-ра Омеляна Палієва, Штукгайла і В. Бем
ка. Тереном діяння Е.К. був район на північ від залізничої лінії Проску

рів-Жмеринка-Вінниця - полуднева частина підлягала Дієвій Армії. 

Згаданих старшин стягнено з 14. бриrади, яка в тому часі стояла в око
лиці Вінниці. 

По полагодженні конечних формальностей у штабі Дієвої Армії, 
відкрито в Жмеринці для потреб УГА окрему "Стаційну Команду", та 

приступлено до опрацювання пляну праці. Головним завданням Етап

ної Команди було дбати про доповнення рядів армії, тобто про переве-

362 



дення обов'язкової військової бранки, а Дальше про зорганізування вар
статів, кравецьких та шевських майстерень, зорганізування і матері

яльне забезпечення польових лічниць, забезпечення харчів для війська. 
Оправа прохарчування війська була в руках інтендантури УГА, яка мала 

свій осідок у Жмеринці. Інтендантом був сот. д-р Ілько Цьокан, а його 
помічником сот. д-р Микола Хробак. 

Реалізування завдань Етапної Команди не було легке. Населення 
Наддніпрянщини (Поділля) ставилося до галичан зразу не то вороже, 
не то рівнодушно, називаючи їх "австріяками", а то й "англічанами". 
Та завдяки тактовній поведінці вояцтва, яке своїм порядком і дисци
пліною нагадувало колишнім російським салдатам давний військовий 

порядок, - дальше освідомлюючій праці стрілецтва серед селянства, 

вкінці поміч наших військових частин у домашніх та пільних роботах, 

почало змінятися відношення населення до "австріяків". Ще більше ди
вувало населення те, що галичани не переводили жодних реквізицій, не 
грабили й не бешкетували. Це саме й було ,причиною й джерелом сим

патії та довіри усього населення до галицьких військових команд, ча
стин та стрілецтва. Згодом, під час постою військових частин по селах, 

селяни самі запрошували стрільців на квартири та гостили їх як рідних. 

В етапі була зорганізована "вишкільна група для новобранців", 
т. зв. Армійський Вишкіл, під командою от. Клюна. На доручення Етап
ної Команди проголосили повітові комісаріяти примусовий побір мо

лодих річників до військової служби. По селах відбуто чимало пропа
rандових сходин-віч, на яких промовляли наші стрільці і старшини. По

волі, так принаймні здавалося, закріплювалося у селян переконаннн 
про потребу військової служби. Кожний новобранець мав принести зі 

собою власний одяг, обуву, дві пари білля і харч на тиждень. Селян· 
ство з цим погоджувалося, бо знало, що військових маrазинів, як за 

царських часів, в Україні не було. По першому наборі новобранців пе
редано до Армійського Вишколу 800 людей. Новобранці опершу роз
глядалися, - ніби вживалися у військовий лад, і була надія, що ста

нуть добрими вояками. Та звичайно вже по кількох днях, зразу один

цем, а потім вже й гуртами, почали вони з казарми зникати. Врешті 

поставили питання "руба": "а зачем нам воєвать ?". З цілого набору 
залишилося їх вкінці ледве кілька десятків і ці - треба признати -
сповнили совісно й чесно свій народній обов'язок. На те, що з усіх 
цих заходів Етапної Команди нічого не виходило, зложилося багато 
причин. Поминаючи ворожу (большевицьку) аrітацію, самі співробіт

ники Уряду У.Н.Р. - всякі "партійці", - були ворогами реrулярної вій

ськової служби. До того в Кам'янці Подільському, в осідку Уряду У.Н.Р. 

та галицької Диктатури, подібно, як це було в Станиславові з "опози

ційним центром", були трівалі непорозуміння й тертя між обома Уря

дами. А це ж не могло хіба впливати корисно на організовану роботу. 

Село потребувало й бажало дійсного сильного уряду, розумної влади, 
ладу й порядку, чого тодішній адміністраційний хаос не міг йому дати. 

Гуляли десятки повстанських більших або менших загонів, в яких мо
лодь села могла якийсь час "Погуляти", а коли ж це їй сприкрилося, то 
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йшла домів. В цьому теж треба добачувати причину постання різних 

невідповідальних за свої вчинки протидержавних "республік". 
Етапна Команда по своїй спромозі виконувала усі наложені на неї 

обов'язки. В осені 1919. р., коли ряди УГА десяткували тифи й чер

вінка, а військові лічниці були повні тисячами хворих, коли смерть 

виривала одного по одному лікарів, коли за наказом Начальної Ко
манди УГА треба було пересунути увесь військовий апарат з хворими 

та виздоровцями в околиці Бару-Балти, тоді весь тягар різних обо

в'язків впав на Етапну Команду. Мимо всіх перепон і труднощів, спов

нила Етапна Команда свої завдання у свідомості, що її дії тісно по

в'язані з долею фронтового вояцтва. 

З приходом большевиків на зміну денікінцям, з постанням ЧУГ А, 
в Балті наступило розв'язання Етапної Команди Української Галиць

кої Армії. Це сталося наприкінці січня 1920. р. 
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Чет. УСС Сава Ншшфоряк Вістун УСС Мик. Никифоряк (брат Сави) 

Вістун УГА і дсс. СС 
Павло Курєвич 



Омелян Клюн, 

Отаман УГА. 

АРМІйСЬКИй ВИШКІЛ УГА 

В УГА не було довгий час згори 

заплянованого, одностайного ви

школу резерв для доповнення бо

євого фронту. Кожний корпус та 

кожна військова округа дбали в сво
їх рямах про доповнення та вишко

лювання свіжого, боєздатного во
яцького матеріялу. Тільки для при

міру можна подати, що в травні 
1919. р., після нашої невдачі під Сам
бором, відійшов зі Стрия тамтешній 
запасний курінь в силі 1000 вояків 

до Мельниці і там створено з нього, 

після доповнення до 2000, - 14. бри
rаду під командою от. Виметаля. 

Щойно в часі чортківської о

фензиви наказала Начальна Коман

д0 (ч. 52 з 23. 6. і ч. 53 з 25. 6. 1919). 
за підписами ген. Грекова й начальника штабу полк. Тернови коман

дам корпусів зорганізувати під власним керівництвом рухомі корпусні 
вишколи, в яких належало збирати для короткої, повторної підготовки 
вояків мобілізованих річників (до 40. р. життя включно) та добро
вольців. Корпусні команди мали переводити вояків, після такого ви

школу, в дієві частини для виміни стомлених, чи взагалі для допов· 

нення стану. 

Такий самий вишкіл мав бути влаштований при бриrаді УСС-ів 

в підлеглості командантові бриrади та аналогічно, з огляду на особливі 
умови поповнень цієї бриrади, теж окремий відділ вишколу УСС при 
Армійському Вишколі в запіллі, підлеглий командантові запілля. 

Водночас організується в запіллі Армійський Вишкіл (А. В.) 
для новобранців з ціллю забезпечити цілій армії необхідний запас бо

євого вояцтва. А. В. мав бути обчислений на укомплектування п'яти 

корпусів. Для ведення в ньому вишколу рекрутів мав командант запі.11-

ля в порозумінні з командантами корпусів залишити частину персона
лу вишколів, які до цеї пори були в Теребовлі, Ягольниці, Язлівці й 

Товстому . .В цей спосіб злучено всі поодинокі вишколи в одну цілість 
і утворено "Армійський Вишкіл (А. В.), якого команду передано от. 

Ом. Клюнові. Враз із цим доручено всім командам доповнень передати 
негайно до А. В. старшин та стрільців для створення справного резер

вуару армії. Стан А. В. мав виносити 20.000, з чого 5.000 мало бути по
стійно готовими до походу, а 15.000 необучених мало вивчитися бо
євої муштри протягом 6-ти тижнів. Згодом перенесено А. В. до Залі· 
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щик, а звідси до Товстого, куди почали напливати більші транспорти 
новобранців. Це уможливило плянову розбудову вишколу та створен
ня в ньому трьох груп (І., 11. і ІІІ.), що відповідали трьом галицьким 

корпусам. Штаб А. ~В. складався, крім вище згаданого команданта, з 
двох адьютантів: чет. Микитки й чет. д-ра Івана rижі, інтенданта сот. 
Пітусельника, рахункових старшин чет. Строцького й хор. Дубицько

го, команданта булавноі сотні, пор. Бачинського, старшини зв'язку 

сот. Балицького, польового духовника та команданта обозу, що іх 

прізвища, на жаль, призабуто. 

Команданти вишкільних груп одержали докладні вказівки віднос

но складу іх штабів та поділу на курені й сотні. Команді А. В. підчинено 

теж школу старшин, яка існувала досі окремо під керівництвом сот. 

Володимира Драrана - та урухомлено школу підстаршин (150 во
яків). Для новобранців уложено одноцілу, 6-ти тижневу програму ви
школу, кладучи головну вагу на їхнє освідомлення, здисципліновання 

та тверде, боєве вишколення. Крім цього зложив от. Льобковіц, на 

підставі французьких взірців, спеціяльну програму вишколу для бо
ротьби "зблизька" і її реалізовано теж при вишколі стрільців. Окре
му, збільшену увагу звернено на практичний вишкіл обслуги скоро

стрілів. Під кінець червня 1919. р. стан А. В. виносив понад 8.000 стріль
ців. Мимо браку рутинованих підстаршин-інструкторів та недостач 
в з•броі, виряді й харчах, праця йшла жвавим темпом вперед. В цьому 

часі дав А. В. одну похідну сотню для 8. самбірської бриrади та коло 
2.000 стрільців для кавалерійського коша і різних технічних частин. 

По переході за Збруч (17. липня 1919. р.) розмістився А. В. в селі 
Грушка, на схід від Кам'янця Поділь. (тут була Команда А. В.) та в 
27 місцевостях довкола Грушки, та вже скоро перемінився він у "жнивні 
сотні", яких завданням було допомагати селянству в збірці збіж."ІКя. 
Вишкільну ~працю продовжували школа старшин (в селі Гута Чугор
ська), школа підстаршин та сотня скорострілів. Тепер знову віддав 
А. В. кількасот стрільців до різних відділів та вислав дві похідні сотні 

(300 стрільців) до Жмеринки. Після .цього стан А. В. значно зменшив
ся і, хоч вислано два відділи в околиці Староконстянтинова по ново

бранців, то набір йшов дуже повільно і не дав майже ніякого висліду. 

Зате гарними успіхами могли похвалитися збіжжеві сотні. Як звісно, 
весною було розділено між селян поміщицьку землю, - тепер, осін

ню, зобов'язано селян, за поміч війська при зборі, здавати "третину" 

в його розпорядження. А. В. призначив от. Ст. Гарабача інспектором 

жнив, і він мав подбати про забезпечення, ремонт та доцільний розпо

діл машин для збору й молочення збіжжя. Вислід цієї акції був на

справді гарний: не тільки забезпечено на довший час УГА, але понадто 
відправлено 100 вагонів молоченого збіжжя в розпорядження Голов
ного Постачання Дієвої Армії. 

В часі жнив сповнював А. В. ще одну важну працю, а саме, освітню. 
При кожному більшому відділі А.В. вів її окремий старшина для пропа
rанди серед стрілецтва та населення, улаштовуючи відчити, віча і ви

стави, закладаючи читальні "Просвіти" та роздаючи часописи й бро-
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шури, що їх надсилано з Кам'янця. Оркестра А.В. давала кожної неділі 
в іншому селі свої концерти. Всі ці освітньо-пропаrандивні заходи ви

дали скоро гарні овочі: населення пізнало ближче галичан, полюбило 
їх та відносилося до них з повним довір'ям і подивом для їхньої без
застережної ідейности. 

Протягом літа включено в А.В. чимало новобранців та військових 

вислуженців з Поділля. Перевишкіл кол. підстаршин царської служби 

не був легкий, та однаково він оправдав всі заходи, бо були між ними 
високовартісні інструктори. Зате між новобранцями були часто де

зерції. 
Холодна, елітна осінь 1919. р., а враз із нею жахливі пошесті 

перервали всю цю успішну ~працю А.В. Тепер смерть відбувала свої 
жнива й день в день десяткувала страдальне вояцтво. Жертвою тифу 

впали в той час полк. Кость Слюсарчук 1), який недавно передтим 

обняв команду А.В., а небавом по ньому командант 11. групи, сот. Ми
хайло Подолюк 2). 

Листопадові події 1919. р. започаткували занепад, а то й розвал 

А.В. Відступаючи з поміж поляків і денікінців, А.В. мусів залишити 
всі свої припаси й втратив більше чим половину свого стану. В селі 
Говорах, біля Ялтушкова, де А.В. спинився на довший відпочинок, зі

бралося всього нецілих три сотні. 
Разом з цілою УГА відбув А.В. відворот на Одесу і дійшов аж до 

Рибниці. Коли ж, після злуки з большевиками, перемінено УГА в т. 

зв. ЧУГ А, останки А.В. приділено до одного із стрілецьких піхотних 

полків, - та було їх тоді всього 160 стрїльців. 

1) Помер 26. О. 1919. р. в Грушці, новоушицького повіту і там похоронений. 
2) Помер 1'3. 11. 1919. р. й похоронений в Зелених Курилівцях, новоушицького 

повіту. 

о. Василь Кузьма, капелян УГА 

36.7 



,. 

СТАРШИНСЬКА ШКОЛА ПІХОТИ 

УГА мала три Старшинські Школи Піхоти, що були зорганізо

вані Окружними Військовими Командами в Самборі (командант пор. 

Ковальський), в Коломиї (пор. Микитюк) і в Чорткові. Точніших 
даних про ці школи ми на жаль подати не можемо, бо іх немає. 

В часі чортківської офензиви, Начальна Команда УГА, своїм 
наказом, з дня 25-го червня 1919. р., ч. 64, припоручила Команді За
пілля зорганізувати і відкрити постійну Старшинську ШкОJІу Піхоти. 
Ця школа з початку приміщувалася в містечку Товстім (на південь 
від Чорткова), потім перенеслася в часі другого відвороту до села 

Цигани біля Скали, а на кінець Команда Етапу призначила на ста

лий її осідок село Гуту Чугорську, Ново-У.шицького повіту. 

Командантом тієї школи був сот. Вол. Драrан, фронтовий стар

шина кол. ·22-го. черновецького полку. Сотник Драrан був з кости і 

крови правдивим вояком, як поставою так вдачею і характером. За 
свою відва:гу і хоробрість на італійському фронті мав кілька найви

щих боєвих відзначень. Дуже цікаво викладав про обов'язки старшин
ського стану, суть уружжа і суть ор.ганізації. 

Сот. Любинський викладав ·Службовий правильник, 'Ч. 1. і ч. 3, 
та військову стилістику, ·сот. Балицький-службовий правильник, ч. 2, 
тактику і суть стрільби, пор. Яцишин-правильник вправ, пор. Райлян 
(з Буковини) - полеве укріплення і поземелля (картографію), бул. 

Герман-економіку і адміністрацію, а чет. медик Дмитро Паращук -
соматологію (наука про людське тіло). 

Приміщення Школа мала в забудованнях економії, а харчі ко
, манда Школи побирала в інтендантурі Армійського Вишколу, який 

\ в тім часі мав свій осідок в селі Грушка. ,Школа закінчила свій пер
j ший випуск 8-го жовтня 1919. р., всі кандидати на молодих старшин 

виїхали до Вінниці, тут Начальна Команда ·УГА піднесла всіх (63 
людей) о один ступінь вище і приділила до вишколів поодиноких 

бриrад. 

Другий курс науки почався 10-го жовтня, на якім було 50 кан-
дидатів. О~наче незабаром прийшла катастрофа украінської держав

\ ности, команда Школи виїхала 13-го листопада з Гути Чугорськоі і 
: дня 17-го листопада 1919. р. в селі Колобаівцях, Ново-Ушицького 
· повіту, сот. Драrан розв'язав школу, а кандидати подалися хто куди. 
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Мирон Заклинський, 

Четар УСС. 

БОІ У ЛЬВОВІ В Л'ИСТОПАДІ 1918. РОКУ 

вступ 

Коли львівські поляки стрінулися ранком 

1. Листопада 1918. р. з фактом, що українські 
війська опанували місто, охопило їх пригноб
лення і лютість. Усього іншого вони сподіва
лися від українців, але тако·го далекосяжного 

почину, як збройне посягання по державну 

владу - ніколи. Вони привикли до своєї па
нівної ролі в Галичині та до слабкости і при
мітивізму нашого руху. Нашим скорим відро
дженням, зокрема від кінця 19. сторіччя і здо

бутками нашої культури вони ні трохи не ці
кавилися. Завсіди легковажили нас. Тому листопадовий переворот 
упав на їх голови наче довбня. 

Одначе ~були у поляків гурти, що скоро струсили з себе при
гноблення і почали діяти. Це були таємні орrанізації ·б . польських 
леrіонерів, головно П.О.В. (Польска Орrанізація Войскова) . Вона 
була ·з них найчисленніша, бо мала кількасот членів*) . До ле1іо
нерів приєдналися університетська і шкільна молодь, у першу чергу 
скавти. Відчинено бюро набору добровольців. 

Вже перед полуднем 1. Листопада почалися напади "цивілів", 
себто польських боївок, на поодиноких наших вояків, переважно 
стійкових. Наші тяrарові авта їздили вулицями, наїжені скорострі

лами, і розганяли більші юрби. Також ходили по місті наші стежі. 
Дальше польський спротив почав виявлятися також зрадливими стрі

лами до наших вояків з вікон пивниць і горищ. Було очевидним, що 

починається поважна боротьба. Тому наша Головна Команда, що ма

ла осідок у Народньому Домі, видала відозву до вояків, щоб твердо 

стояли в обороні своєї столиці, в бороть1бі за свій нарід і державу. 

*) Гляди Ол. І<узьма: "Листопадові ДиІ", 1918 р" Львів 1931, стор. 443, вел. 8-ка. 
Джерела до істо-рії Листопадових боїв дуже убогі і переважно недоступні. Вони 
складаються майже виключно з довгої низки журнальних і часописних статтей і 
споминів, писаних переважно з нагоди річниці 1-го Листопаду впродовж 20 років 
(1919-1939). Дещо написано і пізніше. Більшість тих статтей була вже між обома 
світовими війнами важко доступна. Книгу про Листопадовий Чин маємо лише одну 
- сотника Олекси Кузьми - якщо не числити 40 сторінок Листопадових споминів 
у другому томі моєї книжки п. з.: "Стрілецькую славу збережемо" (Львів 1936 р. ). 
- Зате ця. єдина книжка сотника Кузьми високовартісна. Автор широко ко-ристав з 
документів У.Г.А. для тої доби. Вони лягли в основу його праці. Він простудіював 
тако-ж часописний і журнальний матеріял і запізнався з доволі багатою польською 
літературою про Листопад. А що сам був учасником і очевидцем тодішніх подій, 
як пресовий референт Начальної Команди У.Г.А" то його праця вийшла клясичною. 
Він також вглибився у військову і політичну проблематику Листопадових подій і 
так докладно і вірно їх з'ясував, що й тепер, майже 30 років після появи його 
книжки, не багато можна додати до його з'ясовунання по-дій та висновків. Не по
шкодила його книжці також зміна перспективи. Адже ж він написав її всього 12 
років після подій. Мало- що змінила розуміння і насвітлення Листопадових подій 
також низка пізніших споминів, зокрема з рр. 1931-1939. Тому й книжка сот. Кузьми 
лишається головним джерелом для ширших нарисів про Листопадові події. 
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Пополудні стало Я•сним, що rоловні точки ·польського опору е в 
західній частині міста, між ін. на важливому т. зв. Копитковому роз
доріжжі близько головного залізничого двірця. Двірець обсадила 
невеJІИка наша залога, всього сорок кілька вояків. Одначе треба їх 
було бодай втроє стільки, бо й товаровий двірець важно було об
садити. Там були великі склади всякого добра, була також зброя. А 
саме зброї найбільше бракувало полякам, щоб вирядити цілі сотні 
вже зголошених добровольців. 

Наші самохідні стежі, що інколи проїздили, звільняли від ци
вільної юрби доступ до двірця, але це пома·гало тільки на короткий 
час. Юрба почала ра•бувати склади на товаровому двірці. На стріли 
вартових відповідали стрілами. Наші нечисленні вояки, невиспані, пе

ревтомлені, не могли нічого вдіяти. 
Вечором і вночі Львів виглядав уже по воєнному. На польську 

стрілянину з вікон, дахів і пивниць відповідали наші стежі покищо 
стрілами в повітря. 

Так почалися тритижневі бої у Львові. Воювання нашого війська 

у Львові можна поділити на три фази: 
Першу, початкову, коли головним командантом був отаман Дм. 

Вітовський. Тоді на нашому фронті було загрозливо мало війська;
другу - під гол. проводом отамана Гриця Коссака. Тоді прий

шла до Львова велика поміч - усі формації Українських Січових 

Стрільців, і 

третю - коли .головну команду перебрав полк. Гнат Стефанів. 
Тоді наше військо весь час наступало і мало в боях ініціятиву. 

1. ГОЛОВНИІіІ КОМАНДАНТ ОТ. ДМИТРО ВІТОВСЬКИІіІ 

Перші дні наших боїв у Львові позначилися важкою недостачею 
війська. Ця недостача часто загрожувала катастрофою. Нашо·го вій
ська в дні 1. ХІ. •було около 1,400 людей. Серед них було багато 
старих і підстаркуватих, що за часів Австрії не робили фронтової 
служби, бо належали до вартівничих і робітничих сотень. Від них 
годі було вимагати тепер доброї фронтової служби, а ще у важких 
умовинах вуличної боротьби. Але й молоді наші вояки не мали до

свіду ані вправи в такій боротьбі, яка почалася у Львові. Вони вміли 
воювати в полі, в окопах, а не на вулицях великого міста. Та й їхні 
частини були складені похапцем щойно в першолистопадову ніч. 
Не мали часу ті вояки ні зжитися зі собою, ні привикнути до нових 

командантів і умовин, бо відразу пішли до важкої служби і до бою. 
Тому й не диво, що цілі гурти з них - старі, або менше свідомі 

обов'язку і ваги подій - не видержували і втікали з того пекла, яке 
створилося на львівських становищах і вулицях. 

Наша ситуація була в тих перших днях трагічна. В дні 3. ХІ. було 
на нашому львівському фронті всього 650 людей! Єдина надія була 
на скорий приїзд УСС-ів - та вони забарилися. 

Вся боєва ініціятива була, само собою, в руках поляків. Вони 
займали майже без ·бою важливі становища, що робило іх панами 
західньої частини міста - і посувалися в напрямі середмістя. Наша 
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команда не була всилі починати якусь наступальну дію, бо не було 

її ким перевести. Вона вела тільки, більш або менш удачну, оборону. 
Вітовський, 1герой Листопадового Зриву, болюче переживав ті 

важкі дні. Треба діяти, а тут руки зв'язані недостачею війська. Він 
наказав був УСС-ам негайно вже, 1. ХІ" приїхати до Львова. Та ми

нали години і цілі дні, а їх не було ... 
Польська команда відразу зорієнтувалася, що для поляків най

важніша справа - 'Здобути головний (осОІбовий) і товаровий двірець. 
Головний - щоб на львівському острові серед українського моря 
не бути в відокремленні та діставати зі заходу підмогу; товаровий -
щоб здобути з•брою. 

Коли польська юрба на товаровому двірці ра~бувала склади й ва
гони, наша слаба обсада не мала сили їй в цьому перешкодити. Ко

мандант двірця вимагав у Головній .команді великої підмо.ги в лю
дях і теплої страви для залоги. Та вояків не було в 'Запасі, а довезти 

страву обстрілюваними вулицями ·було неможливо. Дня 2'. листопада 
польські боївки від ранку нападали на головний двірець '3 усіх сто
рін. Юрба дальше ра·бувала склади, що горіли сильним полум'ям, а 
висланники польської команди забирали зброю. Командант двірця не 

мав уже стільки людей, щоб обсадити стійками такі великі простори. 
З його й так малої частини лишилася всього половина, 20 вояків. 
Тому обмежився до головного двірця. Наші самохідні стежі вже й 
не мали змоги дої:здити до двірця, бо роздоріжжя і декотрі вулиці 

по дорозі були під сильним ворожим обстрілом. Так опанували по
ляки західню частину міста. 

Сот. !Вітовський, безрадний супроти створеної ситуації, дуже 
хвилювався. ,д що не мав звички кермуватися в своїй громадській ді
яльності особистими амбіціями, то 2. ХІ. зголосив голові галицької 
делеrаціі Української Національної Ради, д-рові Костеві Левицькому, 
своє невідкличне зречення зі становища головного команданта. Тіль
ки з конечности згодився вести справи дальше, заки намітять нового 
команданта. 

Одноденне перемир'я ('2. і З. ХІ.) не припинило боїв коло двірця, 
що зовсім стратив зв'язок з містом. До краю перетомлені наші воя
ки відмовились робити дальше ·безупинну службу, ще й відбивати 

ворожі наступи. Та й забракло їм ручних 1rранат і стрілива було вже 
мало. Тоді командант покинув з вояками головний двірець і поляки 

дістали ~без бою найважніше львівське становище. Цей їх успіх рішив 
згодом про вислід львівських боїв. Зв'язок нашої влади з краєм став 
дуже трудний, так само достава воєнних матеріялів. Поляки дістали 
зв'язок зі заходом, що сильно їх підбадьорив, і незабаром вже одер
жали військову поміч. 

Дня З. ХІ. прибув до Львова отаман УСС, Гриць Коссак. Вітов
ський передав йому, за згодою Нац. Ради, ведення оперативних справ 
Головної Команди, а сам згодився вести тим·часово дальше справи 

орrанізаційні. 
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2. ЛЬВІВСЬКІ БОІ ПІД КОМАНДОЮ ОТ. КОССАКА 

Як лише скінчилося перемир'я (З.. ХІ., З год. попол.), поляки по
вели сильний наступ від Єзуїтського городу в напрямі середини міс

та. Вони зайняли вул. Третього Мая і Ягайлонську. Так зблизилися 
вони загрозливо до Народнього Дому. Одначе поручник УСС Цьо

кан, зібрав у Нар. Домі малу чету охочих і вмілим наступом відібрав 

У'се, що поляки тоді здобули. Приклад зарадности і відваги! 

Того ж пополудня прибув під Львів, на стацію Сихів, вишкіл 
УСС-ів під проводом сот. Букшованого. Приїхав так пізно, бо в Чер

нівцях і підчас їзди мусів поборювати всякі трудно.щі й перепони. 

Там передано йому оперативний наказ Головної Команди, за підпи

сом полк. Мариновича*). Той недбало стилізований і перестарілий 
наказ видано попередньої днини, але дати на ньому не було. Згідно 

з ним повинен був ·СОТ. Букшований відійти з трьома сотнями і четою 
мінометів на Цитаделю, а дві сотні повинні були зміцнити обсаду 

головного двірця. Старшини УСС чули вже по дорозі, що поляки 
зайняли гол. двірець, але наказ треба було виконати. Курінь виру

шив і здобув стацію Персенківку, коло гол. двірця. Звідтіль відійшов 

сот. Букшований з трьома сотнями на Цитаделю, а дві сотні виру

шили на гол. двірець. 

Від ранку тієї днини (3. ХІ.) вів оперативний відділ Головної 
Команди от. Коссак. Чому він не видав нового оперативного наказу, 

який брав би на увагу змінену ситуацію у Львові, а зокрема на голов. 
двірці - невідомо. Досить, що той спізнений наказ мав дуже прикрі 

наслідки: Для здобуття двірця лишилося всього дві сотні, а на Ци

таделю відійшли без потреби аж три сотні з мінометами і курінним 
командантом. Це й було причиною кінцевої невдачі з двірцем. 

Був вечір і падав дощ. Під проводом четаря Теофіля Шухевича 
здобули сотні товаровий двірець, що дальше торів, і вдерлися з по

міччю ручних .гранат до перонових галь головного двірця. У вхо-

Герб міста Львова 

*) Був це старий, пеисіонований австрійський полковник, не-фронтовик. За 
недостачею вищих старшин попрошено йоrо до Головної Команди. 
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довій галі здобули два скоростріли і витиснули ворога в тунелі. Там 
поволі посувалися серед важкого бою вперед. Тимчасом одна час
тина УСС-ів пішла, згідно з наказом Гол. К-ди, в місто, шукати вв'яз
ку з нашими частинами. З боєм перейшла роздоріжжя Копиткове й 

опинилася аж на вул. Сапіги. Там наших не найшла, а що не мала 
іншого наказу, вернулася на гол. двірець. 

Становище поляків на двірці стало дуже важке, тому вони з при
таманною їм у важкім положенні хитрkтю попросили перемиря. Не

досвідчені старшини вгодилися, перервали битву і ждали висліду пе
реговорів у справі здачі двірця українським частинам. Тимчасом по

лякам прийшла поміч із міста . .Стрільців ~було замало, щоб у бою зі 
збільшеними силами здобути тунелі і поверх двірця, тому відсту

пили до своіх вагонів. Два наші старшини з польським командантом 
двірця подалися під охороною 10-ьох стрільців на двірець для даль

ших переговорів. Там поляки взяли їх у полон. 

Так закінчилися бої УСС-ів за гол. двірець. Без більшого труду 
могли вони закінчитися нашою перемогою, якщо всі 5 •сотень були б 
узяли в них участь під проводом свого курінного. 

Тимчасом приїхав до Львова свіжий курінь УСС-ів: три піхотні й 

одна скорострільна сотні. Головна Команда наказала новий наступ на 
двірець. До помочі УСС-ам станути мало декілька частин, які саме 
надходили до Львова. 

Сотні У.СС, що приїхали, не мали команданта. Дотогочасному 
курінному, досвідченому сот. Микитці, старшини не дали проводу, бо 

він, мовляв, австрофіл. Такий закид мk мати рацію перед перево
ротом, а не після ньо1го. Вів курінь до наступу, перший раз у своєму 

житті, пор. Баrан. Головна Команда не подумала про сот. Букшова
ного, що міг куди краще вив'язатися з цього завдання. 

Тим разом ворог до1бре підготовився. Стрілецькі сотні опини

лися під гострим обстрілом з вікон, горищ, пивниць і з кожної по
перечної вулички. Не було одностайної керми у наступі, ані підмоги 
там, де було найважче. Одні частини дійшли з боєм аж до товаро

вого двірця, а інші застрягли далеко позаду, серед вуличок і заулків. 

Серед гострої стрілянини з усіх сторін відступили УСС-и а втратами 
по тригодинному бою. 

Ті частини, що, згідно з наказом Головної Команди, повинні булн 

наступати рівночасно на двірець з міста й облегшити завдання УСС 
сотням, - зовсім не дописали. Невишколені добровольці розбіглися 

при першій .перестрілці, а дві інші частини ще не прибули того дня до 
Львова. Так змарнувала Головна Команда велику ударну силу УСС-ів. 

За продуманим пляном і під добрим проводом могли вони добути не 
лиш головний двірець, але й увесь Львів. 

Поляки, підбадьорені невдачею наступу УСС-ів на двірець, сильно 

наступали по полудні того ж дня на наші становища і мали успіх. 
Коло важної твердині - пошти - усадовилися в духовній семінарії. 

Казарма Фердинанда ледви оборонилася. 
Ті всі невдачі дня· 4. ХІ. так схвилювали Бітовс1:>кого, що він захво-
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рів на нервовий розстрій і уступив з Головної Команди .. Головним ко
мандантом нашого війська у Львові став з днем 5. ХІ. от. УСС Гриць 
Коссак. 

У боях, що кипіли 5-го листопада майже на всьому фронті, мали 
поляки такі цілі: 1) дійти до середмістя, заки УСС-ці зміцнять наш 

фронт; 2) усадовити·сь на північних передмістях і там перетяти нам 
зв'язок з краєм по Жовківській вулиці ; З') здобути двірець Підзамче. 

В місті наступали вони найсильніше на пошту, з сусідньої, здо
бутої попереднього дня, духовної семінарії . Важко було держати 

зв'язок з тим становищем, бо всі доступи були під обстрілом. 
Чет. Бабяк, командант пошти, домагався у своїх звідомленнях видатної 

підмоги в людях, щоб дати спочинок обсаді. його вояки, мовляв, па

дуть з ніг, вони зовсім охляли в •безупинній службі і борні. Оборона 
спира·ється лиш на ·старшинах і підстаршинах. - Аж вечором удалося 

Нач. Команді дістати з інших становищ вояків на одну чету, що 

зміцнила обсаду пошти. 
Казарма Фердинанда також відбила сильні наступи. 

Польське населення передмістя Замарстинова виступило того дня 

перший раз зі зброєю. Польські боївки і військові частини по.вели силь

ний наступ на Жовківське передмістя і в напрямі двірця Підзамча. Наше 

військо до·бре •боролося й відібрало в протина·ступах свої становища. 
Лиш важна опірна точка вблизу Жовківської вул. - міська різня -
залишилася в польських руках. 

Вночі з 5-го на 6-го ХІ. прийшли врешті до міста УСС-и. Було їх...,.... 

разом із залогою Цитаделі-півтори тисячі молодих вояків, добре ви
школених і свідомих ваги боротьби за свою державу. Іх ужили для 
зміцнення наших становищ, що вгиналися під сильними наступами. 
Виснажені оборонці дістали змогу трохи відпочати. Загрожене впер-

Загальний вид міста Львова враз з митрополичим храмом, церквою св. Юра. 
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тими наступами Підзамче обсадила сотня УСС. Згодом пішло іх 
туди значно більше. 

Головна команда, врадувана прибуттям великих сил, наказала на 
день 7. ХІ. наступ аж на трьох головних відтинках фронту. І так одна 
стрілецька сотня повинна була здобути сильно обсаджену й укріп
лену вулицю Бема, ще й частини вулИІць Городецької і Міцкевича.*) 

Залога Підзамча повинна ~була прогнати ворога з двох великих перед
мість-Замарстинівського і Жовківського, - ще й обсадити заняті 
простори. - Пор. Цьокан, що мав у соймовому будинку дві сотні зі 

скорострілами і мінометами, повинен був зайняти весь Єзуїтський 
город, здобути й обсадити майдан св. Юра і горішні частини вулиць 
Сикстуської та Коперника. 

Доручення малим силам таких важких завдань ні до чого не 
довело. Воно виявило лиш некомпетенцію головного команданта і 

викликало гостру критику з ~боку старшин. 

На околицю Підзамча наступали весь той день сильні польські ча
стини, військові і .цивільні. його залога важко боролася і домагалася 

підмоги. - Неповна сотня чет. Купчинського, що повинна була здо
бути вулицю 'Бема, перебула день у казармі Фердинанда, щоб сотен
ний і четові команданти мали змогу, перед важким завданням, зорієн

туватися в ситуації та засягнути інформацій. Другого дня над ранком 

здобула й обсадила сотня дві кам'яниці при тій вулиці. Сильна поль
ська обсада вулиці Бема пляново обстрілювала від ранку обі ка
м'яниці, себто їх вікна, з усіх сторін. З·годом почала вкидати до кімнат 
горіючі шмати, щоб викликати пожежу. Ручних rранат стрільцям по 

полудні не ста.ло, стрілива також почало бракувати, а з казарми 

годі було в день щонебудь доставити. Щасливо вдержалася сотня до 

вечора і вернулася ціло до казарми. Втрати мала невеликі. - Поручник 
Цьокан заняв увесь Єзуїтський ~город і витиснув ворога аж на майдан 
св. Юра. В околиці пошти не зміг нічого зробити, бо полякам 
саме тоді вдалося її підпалити. Обі воюючі сторони згодилися покли
кати пожежну сторожу. Вона врятувала одно крило пошти, одначе 

тоді під1ступом зайняли його поляки. Та не зискали нічого, й важ
ливого роздоріжжя не здобули, ~бо наші вояки обсадили найближчі 
протилежні кам'яниці. 

Дня 7. ХІ. почала стріляти з Високого Замку перша наша гармата. 
Скоро стану.ла там ціла батерія. Поява артилерії, що на всіх відтинках 
фронту успішно поборювала ворога, підбадьорила наше військо. 

Команданти різних становищ і відтинків телефонічно просили знищи
ти в іх околиці - там ворожий скоростріл, там знову обсерваційне 
становище, а•бо докучливе ~ніздо, чи укріплення. Наші доброзичливі 
гармаші старалися всіх задоволити. 

Дня 8. ХІ. відбулася знову зміна головного команданта нашого 

війська у Львові. Отаман Коссак не вмів з'єднати собі прихильности, 
ані пошани підвладних старшин. Зокрема старшини У.СС-ів мали 
щодо нього всякі застереження ще з давніших .літ, коли він був 

*) Щоб здобути саму вулицю Бема, треба було щонайменше одного куреня. 
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командантом УСС. За короткий час свого командування у Львові 

зробив він низку помилок. Він завинив невдачу обох наступів УСС-ів 
на ~головний двірець і хибне їх ужиття в місті, ·бо розкинув їх потроху 
по всьому фронті. Повинен був лишити хоч третину в запасі. Опера
тивним наказом з дня 7. ХІ. виявив, що не розуміється на тих справах. 
На нараді вищих старшин, яку він скликав, запропонував, що·б наші 
війська опустили середмістя й бороняли лиш кілька передмість. Зібра
ні, очевидно, відкинули той плян. Коли вістка про тему наради поши
рилася, старшини УСС візвали його, щоб уступив. 

3. БОІ ПІД КОМАНДОЮ ПОЛ\К. СТЕФАНОВА 

В самому Львові не було нікого здатного зайняти те відповідальне 
становище команданта. Національна Рада звернулася до команданта 

золочівської воєнної окру1ги, сотника Гната Стефанова, що завів у 
своєму місті й повіті зразковий лад. Він .згодився і з днем 9. ХІ. став 

головним командантом нашого війська у Львові. Він був фаховий стар

шина-сотник австрійської армії. Скінчив кадетську школу у Львові. 
Під час війни, в березні 191'5. р., попав з перемиською залогою в 
московську неволю. 

Полковник Стефанів відразу завів лад у Начальній Команді. (Так 

Народний Дім, в якім був осідок Начальної Ко
манди українських військ в листопаді 1918. р. 
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її тоді перезвали.). Кожний її член мав відтепер точно означені обо
в'язки і компетенції. До її приміщення не могли тепер приходити не
покликані людн, як бувало раніш.---J.Цо б до Народнього Дому не 

напливала навала людей і не було там невпинного гамору і метушні, 
перенесено т'оді різні установи і ·склади до інших приміщень: Інтен

дантуру, склад зброї і стрілива, сконфіскованих у місті, постій булав
ної сотні ....:__ і т. п. У Начальній Команді та в цілому Народньому Домі 
настав спокій, лад і змога продуктивно працювати. 

Щоб вояки не втікали з міста, завів він точну контролю руху на 
міських рогачках. Для зміцнення фронту і для захисту перед несподі
ваними нападами наказав будувати на вулицях 1барикади. 

Польська команда придумала новий плян, як дістатися до сере
дини міста: знешкідливити казарму Фердинанда, окруживши її, з по
міччю панцерного авта опанувати в наступі соймовий ~будинок, вул. 
Міцкевича і Ягайлонську та ·станути на вул. Карла Людвика, в сусід

стві Народнього Дому. Іх козирем було панцерне авто. Зладили його 
в майстернях на :головному двірці. 

Може той наступ приніс би 1був полякам осяги, якщо були б 
виконали його перед основним зміцненням нашого фронту з приходом 

УСС-ів. Але так приніс він їм лише невдачу і важкі втрати. 

Над ранком 9. ХІ. рушила з 1горішньої частини Єзуїтського городу 
густа польська розстрільна. Рівнобіжно з нею посувалося вулицею 

Міцкевича опанцирене авто з чотирма скорострілами. Коли розстрільна 
опинилася напроти поперечної вулиці, Зиrмунтівської, ·сипнула на неі 

влучним огнем наша обсада з палати rолуховского. Цю опірну 
точку здобуто й о•бсаджено попереднього дня, під час наступу пор. 

Цьокана. Панцерне авто задержалося й обстрілювало палату. Тоді 
обсада попсувала цільними стрілами два скоростріли. Авто в поспіху 

від'їхало. Але коло сойму попало під такий сильний обстріл, крісо
вий, мінометний і rранатний, що чимскоріш завернуло з поп1сованим 
третім скорострілом. - Тимчасом дві польські гармати поспішно і 

влучно обстрілювали соймовий будинок з близького майдану св. 

Юра. Рівночасно розстрільна ·з Єзуїтського ,городу підсунулася, скори

ставши з захисту дерев і кущів, аж під соймовий будинок, і кинулася 
з криком "гура" зайняти його. Одначе там засипали на0ступаючих гра

дом куль скоростріл із соймового :будинку й обсада кількох опірних 
точок у його околиці. З великих плянів і сподіванок польської ко
манди вийшла важка невдача. :В самому Єзуїтському ·городі мали 
вони, за їх власними даними, понад 60 убитих і поранених. 

Польський командант Мончиньскі спинився на тому замітному 
наступі в своїй кню1щі "Боє львовскє" і приписав його невдачу лиш 

непередбаченій хоробрості оборонців соймового будинку і сусідн11 
точок опору. 

Важним чинником у дальших боях стала наша артилерія. З Зо
лочева і Стрия привезено по дві .гармати. Іх уставлено на Високому 
Замку. Разом rбуло вже там 6 гармат. Стрільна ~ весь гарматний виряд 

найшлися у Львові. Від ранку 11. ХІ. взяЛи вони під сильний обстрі.11 
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найважніші польські становища. До полудня пролетіло над містом 

ок. 300 наших стрілен. Того ж дня уставлено ще три гармати на 

Цитаделі. За кілька днів прибули ще дві зі Станиславова. Ух уставлено 
на горі св. Яцка для оборони становищ на лівому крилі фронту. Так 
дійшли ми у Львові до 11-ти гармат. 

Поляки мали вже від кількох днів дві ·гармати. Наша артилерія 
змела їх зі становища. Того ж дня, коли наша артилерія станула 

на Високому Замку, уставили вони 4 гармати на майдані св. Юра і 
коло нього. Вони обстрілювали ·ГОЛОВНО казарму Фердинанда. rранати 

влучали в rалерію, де невпинно чатувала залога, рвали масивні мури 
і засипали rалерію купами цеглин. Також впадали крізь вікна до заль 
і руйнували обстанову. Наша невтомна 1батерія з Високого Замку взяла 
ті гармати на ціль і примусила їх, хоч на час, до мовчанки. 

Дня 10. ХІ. прибула з Коломиї велика підмога - триста вояків під 

проводом 'Чет. д-ра Блавацького . Ті дві сотні негайно вжив полк. Сте
фанів до наступу на кадетську школу. Бажав відтяти те польське кри
ло, що загрожувало окруженням нашого фронту з півдня. Бзяв зі 

становищ ще 200 вояків і назначив на команданта наступу чет. Кара

вана. Наступ не вдався, 1бо будівля це величезна і масивна, та й вояки, 
що наступали, ще не доросли до такого важкого завдання. Бракло їм 

твердости і видержливости. Польська підмога, привезена з інших від
тинків, напала на наші наступаючі частини ззаду. Тоді наші негайно 

відступили. 

Не було при тому наступі ще й одностайного проводу і коорди
нації дій усіх наступаючих частин. Вояки, не зжиті ще одні з одними 

і непривичні до своїх старшин, повинні були, хоч перших кілька 
днів, пробути на становищах, як Цитаделя, Сойм, чи Підзамче. Там 
привикли б були до мkької війни, до ворога і його метод. Поволі 
дозріли б були до важчого завдання - здобування вулиць і мурова

них об'єктів. 
Та був це вже великий осяг, що полк. Стефанів перейшов від 

Будинок львівської пошти перед пожежою 
в листопаді 1918 р. 
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дотогочасноі пасивности нашого фронту до наступу. Одначе в орга

ніза'Ціі тих наступів були недостачі, виявлені вже в наступі на ка
детську школу. іВони перешкоджували осягнути перемогу. Так не 
вдалася велика і складна наступальна дія наших частин на північних 
передмістях - :Клепарові, Замарстинові і Жовківському. 

Дня 13. ХІ. прибула знад Дніпра довго ожидана поміч, 45 охот
ників під проводом досвідченого і хороброго старшини, от. Долуда. 
Серед нашого населення викликав приїзд козаків щиру радість, а в 
поляків пригноблення, бо серед них кружляли про ту козацьку до

помогу фантастичні вісті. 
Тоді ж із Жовкви прибула дальша підмога - 150 людей. Була це 

велика сотня, зорганізована з вояків, що саме вернулися з італійського 
фронту. Вона станула в підльвівському селі Ляшках Мурованих. 

Обі нові частини вжив полк. Стефанів чергової днини до великого 
наступу на північних передмістях. Жовківська сотня повинна була 

здобути північну частину Замарстинова і опісля, разом з козаками от. 

Долуда, прийняти участь у ·більшому на·ступі на Дім Інвалідів і казарми 

на Клепарові. Інші, призначені до цього наступу, частини, мали зав
дання прогнати ворога з південно-го Замарстинова, здобути кілька 
вулиць перед Домом Інвалідів і заняти ;Гицлівську гору. 

Ранком 14. ХІ. почалися наступи. У.СС-и з Підзамча здобули в 
напрямі Дому Інвалідів початок вул. Ветеранів. Інша стрілецька ча
стина зайняла важну артерію - вул. Мартина. Перешукано доми при 

тій вулиці, також при Замарстинівській і в околиці вул. Жовківської. 
Стрілецькі скоростріли прочистили північний ~бік залізничого шляху з 
Підзамча на Клепарів, аж до третього залізничого мосту. Там наш 
наступ задержався. В тій околиці простори відкриті. Поляки з-під 
третього мосту і з інших становищ так чуйно і масово стріляли, 

що годі було посунутися вперед. - Щоб могти дальше насту
пати в напрямі Дому Інвалідів, просили стрільці в Начальній Команді 

помочі. Не дістали її. - Тимчасом козаки під проводом от. Долуда 

загналися далеко на північ Замарстинова, але й там не найшли звязку 

з жовківською сотнею. Коли згодом вони попали під сильний поль

ський обстріл із двох сторін, завернули до третього мосту. 

Тривка задержка наступаючих частин пошкодила вдалому насту

пові пробоєвої сотні УСС на Гицлівську гору. Вона зайняла під про

водом хор. Мінчака вул. Шпитальну, жидівський цвинтар при вуJІ. 

Клепарівській і газівню. Ліве крило сотні обсадило частину Гицлів

ської 'гори. Одначе невелика залога казарми поліції, під проводом 
четаря Марака, дійшла в свому наступі на Гицлівську гору лиш 

до вул. Клепарівської. Тому пробоєва сотня найшлася на тій ~горі під 
сильним польським обстрілом і мусіла завернути. Коли ж наступ 

усіх на.ших частин ~станув на місці, не змогла вона вдержатись і на 

інших, сильно обстрілюваних, недавно добутих становищах. Тому 

відступила і з них. 

Про жовківську сотню не дізналися ані наступаючі частини, ані 

Начальна ~Команда за весь день нічого. Одначе про неї пише Мон-
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чиньскі у своїй книжці дуже похвальні речі. Під її ударом заломався 

польський фронт на Замарстинові. А що рівночасно міцно наступали 
козаки з півдня, частина місцевих польських з'єднань втекла в пере

полосі аж на Клепарів, за Дім Інвалідів. На великому просторі поль
ський фронт був перерваний. Нову лінію створили поляки аж на янів

ському цвинтарі. Ситуація ~була для них небезпечна. Одначе наша На
чальна Команда про те не знала. Перелякана польська команда скоро 
доставила на автах підмогу. Це була жандармерія, залізничі робітники 

й інші зафронтові частини. Ними залатано фронт і тоді почався проти

наступ. Не змогла його видержати жовківська сотня, бо мала всього 
один скоростріл і забракло їй стрілива. Під наступом вона розсипа
лася. До Львова прийшло вечором з тої сотні мало вояків, не більше, 

як на одну чету. 

Так ця складна і велика наступальна дія скінчилася невдачею. 

Причини? 
В такому непроглядному терені боїв, як міські вулиці, потрібний 

був безумовно на місці командант наступу, що мав ·би зв'язок з усіми 
частинами і з Начальною .Командою. Він повинен був стежити за на

ступом кожної частини, кермувати ними і посилати поміч туди, де 
найбільша потреба. Такого керманича наступальних дій не було при 

наших наступах у Львові. Яющо полк. Стефанів був би мав воєнний 
досвід з рр. 1915-17., 1був би напевно його призначував. 

Задля недостачі проводу скупчилося в тому наступі багато час
тин коло третього зал. мосту і ніхто не знав, що дальше робити. 

Щодо жовківської сотні, то, коли Начальна Команда післала її, не-

Волоська церква у Львові 
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зорієнтовану і непривичну до Львова, відразу у вуличний бій, то 
треба було додати їй принаймні двох старшин, досвідчених у львів
ських боях, і гурт вояків, що добре знали Львів, щоб були післан

ц:ями до Начальної Команди і зв'язковими до інших наступаючих ча
стин. Тоді не було б таких нещасливих випадків, як невикористання 
пролому польського фронту, або недостача стрілива у вирішальний 

час полЬІСького протинаступу. 

Польське населення Замарстинова, зокрема в околицях, близьких 
до двірця Підзамча, співпрацювало з польським військом і обстрілю
вало наших вояків. Не помогли кількаразові зазиви нашої команди, 

щоб населення тих околиць віддало зброю. Тому Начальна Команда 
післала туди окрему карну виправу. Вела ту дію невелика, але ДQІбірна 
частина, зложена з '28 козаків і 10 УСС-ів. Вавдяки героїчній відвазі 
от. Долуда і розмахові його частини перешукано багато домів, віді

брано масу зброї і знищено кілька 'Гнізд боївок у великій окрузі 

здовж Замарстинівської вулиці. Кілька учасників виправи були пора
нені, між ними сам отаман. Тоді ж вела подібну акцію rрупа Підзамча 

в своєму довкіллі. Польському населенню щераз наказано віддати 
зброю під загрозою кари ~смерти. Тоді ж одна частина з Підзамча 
здобула й укріпила будинки міської різні. Так висунено нашу лінію 
далеко на північ і обезпечено Жовківську вулицю. Вона мала першо

рядне значіння для зв'язку нашої частини Львова з провінцією. Та
кож на Замарстинові, де козаки навели жах на поляків, посунулася 

наша боєва лінія далеко вперед. 

Ця карна виправа, зокрема розмах і тверда рішучість 11 ви

конавців, викликали серед усього польського населення переляк. Коли 
оден козак показався на вулиці, поляки розбігались. Поширена вістка, 
що знад Дніпра скоро приїдуть цілі полки козаків, наводила на них 

паніку. - На старшинських зборах того вечора сказав полк. Стефа
нів: "Як би вся наша залога відзначала•ся такою хоробрістю, як наші 
наддніпрянські брати, до кількох днів із польських військ у Львові й 
сліду не ·було б." 

Того ж дня, 15. ХІ., наказав полк. Стефанів новий наступ на 
кадетську школу. Иого виконали залоги казарм при вул. Яблонов

ських і св. Петра. Підготовила його артилерія. 11 гармат обстрілюва
ли довго ту величезну будівлю. Поляки стрінули наступаючих силь

ним скорострільним вогнем. Наші частини потерпіли значні втрати. 

Коли залога кадетської школи дістала поміч з інших відтинків, ру
шила до протинаступу. Наші частини, що не мали запа•су, відступили. 

Поляки заняли весь Стрийський парк. Так той наступ не приніс ко

ристи, хіба втрати в людях, і погіршив наше становище на тому 

відтинку. 

Ще гіршу невдачу приніс третій наступ на кадетську школу, в дні 

17. ХІ. Підготовила його наша артилерія двогодинним обстрілом. На
ша розстрільна місцями підійшла аж під високий мур, що оточував 

цю твердиню. Одначе польські скоростріли завдали нашим воякам важ

кі втрати. Полякам наспіла поміч 1 почався протина•ступ. У нас знову 
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не було запасу, що своєю участю зміцнив ·би боєву лінію і підбадьорнв 
би вояків, тому вщш відступили. Поляки заняли стрийський парк і 
цвинтар, виставовий майдан і поблизькі вулиці, та дійшли аж до 

початку вул. Зи6ликевича. Звідтіль прогнала їх залога близької ка" 
зарми при вул. Яблоновських але й без того їхня побіда була того 

дня дуже велика. 

Коли поляки дістали в свої руки ті околиці, не могло вдержатися 

наше становище на стації Перзенківці. Тієї ж ночі залога опустила її. 

Великий Митрополит Галицької України Граф Андрей ШептицькиІІ 
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Так попяки позбупися перешкоди, що досі унеможпивmовапа ім окру
жувати Львів із півдня. 

Отже попк. Стефанів зробив помипку, що взявся третій раз здо
бувати кадетську wкoJiy. fІопяки вже раніш попекпи1ся на фрон
тапьному здобуванні масивних будівеJІь, як Сойм, казарма Ферди
нанда, чи бастіони ЦитадеJІі - і біJІь.ше не пробуваJІи. Ух прикпад по
винен був його повчити. Та й повторив він наступ тими самими си

JІами, що невдачно наступаJІи два дні раніш і пише з поміччю арти
nеріі, що й тоді не маJІа успіху. 

Начапьна Команда пicJiaJia до Окружної Команди в Стрию наказ 
виспати одну батерію з обспугою й охороною до Городка. йшпося 
про береження заJІізничої пінії Львів-<Городок. Відтіпь загрожувапа 
Львову небезпека, відколи попяки зайняJІи Перемишль (11. ХІ.). 
Також післала Начальна Команда щераз накази до військових команд 

у Станиславові, Сокалі, та до 1багатьох містечок близько Львова, щоб 
негайно мобілізувати молодші річники і висилати їх до Львова. Стрий 
дістав наказ післати військо також під Перемишль. 

Вечором 17. ХІ. приїхала до Львова військова місія з Наддніпрян
щини під проводом д-ра Луценка, визначного нашого діяча з Одеси, 

і полк. Захарііна. Вони привезли радісну для наших ~борців вістку, що 
в східній Україні організується широка допомога для Львова і Га

личини. Відозва, поширювана по Україні, завзивала: 

" ... Злітайтесь же орли, козаки завзятці, на поміч братам гали
чанам! ОдJборонім наше культурне огнище, що во время люте зберегло 
і розвинуло найдорожчі скарби, культуру і свідомість націонапьну, і 
тим причинилось до нашого сучасного державного і національно:го 

відродження. Доля Галичини тісно звязана з нашою долею. fi само
стійність - опора нашої самостійности. Не даймо ж її на поталу 
сусідам! Поспішаймо на поміч всіми силами!" ... 

Тоді ж, вечором 17. ХІ., прийшла до Національної Ради і На
чальної 1Команди делеrація, зложена з видатних польських громадян 
і військовиків у справі перерви в боях. За причину подавали обо
в'язок обох воюючих сторін вдоволити бажання цивільної людности. 
В околицях фронту терпить вона, мовляв, жахливий ['ОЛОд і холод, 
ще й не має змоги відвезти до шпиталів ·своїх поранених і хворих. 
Нац. Рада взяла на увагу, що наші вояки перевтомлені 17-денними боя

ми і що наша ситуація у Львові важка. По довгих нарадах з пред
ставниками Начальної Команди згодилася наша влада на дводенне пе

ремиря, від 6. год. ранку, 18. ХІ. 

З усіх сил старалися поляки добути вночі перед перемирям 

більші осяги на обох крилах фронту, одначе безуспішно. Не осягну.ли 
нічого на півдні від Стрийського парку, ані в окопиці міської різні. 
В осередку фронтової лінії також виконали один напад, що повинен 

був віддати в їх руки сильну твердиню-казарму Фердинанда. Вже 
кілька днів працювали, підлізши каналом, щоб зруйнувати міною ка

зарму, або хоч її крило. Але не обчислили добре і заJІОЖИJІИ її не під 
самим муром. О год. 7. ранку, КОJІИ вже обов'язуваJІо перемир'я, по-
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СТАНОВИЩЕ БОЄВОГО ФРОНТУ У ЛЬВОВІ ДНЯ 21. ЛИСТОПАДА 1918р. 

Об'єкти, озиачеиі кільцями, це заборола по українському боці. Об'єкти значені подвійними 
кільцями держали УСС. Стрілки на південь і північ Львова означують напрямки наступу 

поляків дня 21. листопада 1918. р. 
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тряс казармою грімкий вибух. Посипались шиби, також у довкільних і 
дальших кам'яницях. ··негайно почався польський наступ. Днм з під
паленого бараку заслQ'нював напасників. Одначе вся залога була вже 
на становищах і засипала іх градом куль. Так не вдалася полякам і 
ця спроба - і почалося перемир'я. його продовжено ще на один день 

- на 20. ХІ. 

Того дня при·була полякам, через Перемишль і Городок, велика 

підмога, під проводом підполк. Токаржевского, в числі 140 стар.шин і 
1'228 вояків. Привезли також 8 гармат, отже разом з попередніми ма
ли вже 18. Разом з підмогою мали поляки ранком 21. ХІ. в боєвому 
стані 4400 вояків і 470 старшин. Наш боєвий стан виносив в той час 
1120 старшин і 3185 вояків. Отже ·польського війська було тоді у 
Львові майже о дві тисячі більше, як нашого. Дуже важна річ у ву
личних боях - кількість старшин. У них .припадав один старшина на 
8-ох вояІ(ів, а в нас на 28-ох. Привезли також панцерний поїзд. 

Наші частини і вартові відходили з двірців, коли польська під
мога переїздила з Перемишля під Львів. Одначе надиво ніхто зі стар

шин, з вояків, ані з цивільних, що ~бачили ті nоізди, не вважали своїм 
обов'язком повідомити про це Начальну ;Команду. Вона про ту важ

ливу подію й не знала. 

ОСТАННІЯ ДЕНЬ ЛЬІВІВСЬКИХ 00118 

Підполк. Токаржевскі, командант польського війська в дні 21. 
ХІ., виробив плян окружити наші сили з обох крил. Ще в ночі польські 
частини пролізли тихцем вглиб Заr.шрстинова і Жовківського. 

Точно в ·6-ій годині ранку розпочав наступ на поляків, що окру
жили півколом міську різню, командант того становища, чет. ·Гач

кевич. Незабаром пішли в наступ широким фронтом дві стрілецькі 
сотні з Підзамча. Своїм розмахом і добре розміщеними скорострілами 
перемогли поляків, і ці спішно відступили з занятих ніччю околиць аж 
на окраїни Замарстинова. Коло полудня наступали інші польські ча
стини в напрямі двірця Підзамча, одначе потерпіли таксамо важку 

невдачу. По полудні поновили вони на•ступ на всьому північному 
фронті, але всюди стрінущіfся з гострим відпаром. Врешті були прине

волені відступити на вихідні становища. Не помогла ім сильна арти
лерія, що працьовито) але не доволі влучцо, обстрілювала наші ча

стини і становища. Не поміг і панцерний поїзд. іВін не зміг добратись 

на Підзамче. Наша розвідка прин.есла буЛа вістку про той поїзд. Ушко
дити міст між Клепаровом і Підзамчем не вдалося, бо виявилося, що 

немає добрих вибухових матеріялів. Вечором послідньоі днини пере
мир'я, дижурний старшина на Підзам·чу, хор. .Калина, післав гурт 
стрільців, що порозкручували рейки за другим мостом, і скинули 

іх з насипу. Ранком йшла цілими годинами боротьба між обсадою 

панцерни1<а, що хотів направити рейки -.,.. і нашим скорострілом, що 

У~.пішно йому в тому перешкоджував. 
.".",. 

. tак. на півночі полякам не по.щастило. ~Зовсім інакше ·вийшло. она 
південному фронті. Там вони мали дуже вигідне вихідне становище, 
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бо Стрийський па.рк з околицею .і. Перзенківка 1були в їх руках .. Вони 
з'явилися ще напотемки коло с:ихівської рогачки і зайняли цегольні. 
Наші дві четі не змогли іх задер.жати, лиш відсунулися, обсадивши 
вблизу міські водотяги. Дальше польські частини зайняли необса
·джені ліси і 'Яруги Погулянки та пішли на Личаків, у . напрямі казарм 
на Ялівці, при вул. ·СВ. Петра. 

Від світанку оборонялася окружена обсада казарм кінноти на Я
лівці, що числила всього 30 людей. Пополудні, перетомлена і змаліла 
внаслідок втрат, піддалася. Поляки стрінули ·безоружних крісовим вог

нем і поранили 15 з-поміж них. Інші польські частини заатакували. з 
личаківськог.о цвинтаря казарму при вул. св. Петра. Тоді командант 

казарми, химерний четар Караван, забрав частину обсади і відійшов 

з нею до Винник. Молодші старшини самі зорганізували оборону; 
Рівночасно обсадили поляки личаківську рогачку. Сторожа шіс

тьох ,гармат, що стояли коло рогачки, обороняла їх якийсь час, доки 

перед сильною перевагою ворога не відступила. Так стратили ми 6 
гармат і зв'язок з провінцією по Личаківській вулиці. 5 гармат, що ще 
нам лишилися, мали проти себе 18 польських. 

Коли поляки усадовились на Личакові і вислали стежі в напрямі 
Підзамча, полк. Стефанів, зденервований і зневірений невдачами на Ли
.чакові, злякався окруження і рішився на важкий у своїх наслідках 
крок - на відступ зі Львова. Повідомив представників влади і Нац. 

Раду, щоб приготовились до скоро.го виїзду. Такі трагічні наСJІідки 
мав в той день звичай полк. Стефанова не нараджуватися з ніким в 

боєвому плянуванні. 

Наші частини, що наступали з Винник з підмогою Личакову, зу

пинилися нажаль на кілька годин, бо по дорозі мали довшу пере

стрілку з поляками. Полк. Стефанів спробував ще одного способу, 
·щоб діст'ати вояків до протинаступу, а саме, стягнути їх зі становищ у 

місті. Це завдання до.ручив сот. Букшованому і обіцяв не видаrи до 
його повороту наказу відступати зі Львова. 

Одначе нові невідрадні, хоч непровірені вістки з Личакова, знову 
збільшИЛи неспокій і зневіру в Нач. Команді. Державний Се~ретаріят і 
Національна Рада 'виїхали в напрямі на Жовкву. Сот. Букшований дов
го не вертався. Невеликі частини, вислані на Личак•в до протинастуру, 

не змогли вже нічого змінити. 1Був уже вечір. Тоді полк. Стефанів 
твердо вирішив відступати зі ~ьвова і наказав розіслати на становища 
відповідні накази. 

Пізним вечором вбігли до приміщення Начальної ·Команди кілька 
ста.ршин УСС-ів зі становища Цитаделі .. Вони не хотіли вірити, щоб 
наказ пок.идати Львів був правдивий~ ·~це ганьба! Це зрада!" - кри

чали вони. "Нема причини покидати Львів!" -:--- Референти старалися 
переконати їх, що наша ситуація безнадійна, та вони не хотіли слу~ 

хати. - "Такої ганЬІби УСС-и не переживуть! Ми. останемо.! Ми пока
жемо, що місто можна держати! А як згинемо, то з честю!" 

Нелегко прийшлося пов.ажному сот. rорукові втихомирити схви
льованих молодих старшин. 

387 



Коло iroд. 10.30, коли штаб Начальної Команди приготовлявся від'
їздити, надійшов сот. Букшований і повідомив, що він зібрав на фрон
ті, для завтрішнього наступу на Личакові, сто найкращих вояків. Зди
вувався, коли побачив, що рішення запало, заки він вернувся. 

іВідступ зі Львова почався о півночі і тривав у декотрих частинах 

аж поза третю годину над ранком. 

Та чи справді полякам так щастило в наступах на Личакові? З 

польських джерел показується щось інше. Південна польська rрупа ПО·· 

винна була, згідно з наказом, здобути гору Яцка, казарми при вул. 

Яблоновських і казарми при вул. св. Петра. Тих становищ вона не 

здобула, хоча посунулася на Личаків. Та й далеко позаду лишилася ще 

наша точка опертя коло водотягів. У польському фронті була коло 
гори Яцка велика .прогалина. Між частинами, що воювали на Лича

кові, не було зв'язку. Ух фронт був поперериваний і рідко обсадже

ний. І підполк. Токаржевскі і дотого·часний командант капітан Мон

чиньскі уважали те положення небезпечним і боялися нашого проти
наступу. Токаржевскі хотів перед вечором стягнути все південне кри

ло на вихідні становища. Задержав його на місці лиш тому, що поляки 

зайняли без труду наше відокремлене становище коло водотягів. 

Дуже важне ствердження щодо дійсного стану того критичного 

дня на Личакові подав член булави боєвої rрупи УСС, сотник Мирон 

Луцький, у недрукованому ще спомині, під заг.: "Оцінка останнього 

дня боїв і відвороту зі столиці 22. ХІ. 1918. р." Він пише між іншим: 
"До грізної ситуації на Личакові слід згадати, що саме той від

тинок, досі майже пасивний, був обсаджений найслабшими зало

гами і змонтований переважно з дрібних відділів різних військових ча

стин. Треба теж підкреслити, що в моменті ворожого наступу Началь

на Команда, наслідком надмірного виснаження всіх залог центральних 
відтинків безпереривними боями, не розпоряжала обов'язковим у 

цьому випадку запасом для протидії." 

"Ця грізна ситуація на Личакові спонукала Команду УСС прові
рити особисто положення на тому відтинку, хоч він засадничо не 

підлягав Команді УСС. Коло полудня я вибрався добровольцем, з дво

ма УСС-ами з постою Команди-в школі на Стрілецькій площі-на 

фронт. Вулицею Личаківською дійшли ми без обстрілу до вул. св. 

Петра. І щойно там обстріляли нас кількома стрілами з цвинтаря. За 
охороною цвинтарного муру дісталися ми до казарми св. Петра і 

застали там неповну залогу, в силі около 40 стрільців, під командою 
молодого хорунжого з 19-го .полку. Ця залога заняла оборонні ста

новища на кришах казарм і обстрілювала з крісів і з двох скорострілів 

польську розстрільну, що залягла за охороною гробівців. Від коман
данта ми довідалися, що коли ворог заняв цвинтар, начальник того 

відтинку, чет. Караван, зневірився в обороні того становища і відійшов 

з більшою частиною залоги в напрямі Личаківської стації. Ми про
вірили, що польський наступ на тому відтинку здержаний, і поза пе
рестрілкою не проявляв від довшого часу більшої активности. Остав

ша залога виявляла добру форму і давала запоруку успішного вдер

жання становища." 
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"Дібравшися подвірями до казарм на Ялівці, застали ми там по
дібну ситуацію. Наша трохи проріджена залога заняла становища на 
подвір'ї казарм, з проглядним передпіллям і вела перестрілку зі сла

бими ворожими стежами. Кількаразові .попередні наступи ворога в 
передполудневих годинах відбито крісовим огнем." 

"В дальшому обході фронту провірили ми ситуацію на зал. станції 
Личаків і застали там також надійну залогу (переважно з 19. п.п.) з 
заставами в передпіллі. На основі звіту команданта поляки в поперед

ніх наступах полонили нашу заставу на личаківській рогачці і здобули 
наші, слабо захищені гармати. Від якогось часу поляки залишили 

дальші наступи і тільки час до часу їх слабі стежі доходять до Лича

ківського парку ... " *) 
"Після закінчення провірки здав я негайно Начальній Команді точ

ний звіт .про вдержання наших головних становищ на Личакові та про 

потребу скріплення залог. Той звіт приняла о-1наче Начальна Команда 
- у передбачуванні дальших невдач і з уваги на загальне грізне поло

ження - з застереженням і з повною зневірою в успішність дальшої 
оборони." 

. . . "Пізним вечором, -біля 8. год., поширилися знову тривожні, 

нажаль не провірювані, вісті з фронту про остаточне заломання обо

ронної лінії та про зайняття ворогом станції Личаків і казарм при вул. 

св. Петра. Ті вісті довели в Начальній Команді, що оцінила становище, 

як безнадійне, до заломання рівноваги і до рішення негайного відво

роту і здачі Львова." 

... "В тому трагічному моменті з'явився в штабі УСС боєвий стар
шина, пор. Юрко Полянський (живе тепер у Буенос Айрес), командант 

батерії на Високому Замку. По однозгідній оцінці ситуації рішилися 
ми оба ще раз провірити особисто положення на Личакові, щоб у ви
падку неоправданої тривоги, добитися в Начальній Команді відкли

кання відвороту . .Вдвійку ми .перейшли попід Високий Замок, через 
Кайзервальд, до Личаківської зал. станції і в дальшому майже до самих 

казарм св. Петра. На цілому відтинку було майже спокійно і тільки 
поодинокі стріли значили нам лінію оборонного фронту. В поспіху 
найшли ми звязок з нашими залогами, і ствердили з повною відпові
дальністю, що зал. станція і казарми на Личакові є в наших руках. По 
спішному повороті, біля 10. год. вечора, застали ми в Начальній Ко
манді жалюгідну ситуацію і майже панічний настрій. Нашого звіту 

про вільний Личаків ніхто зі штабу не хотів слухати. Коли ми гово
рили про катастрофічні наслідки неоправданого відвороту, полк. Сте

фанів спинив наш звіт і заявив піднесеним голосом, що наказ про від

ворот уже розісланий частинам і про його зміну немає мови ... " 
" ... На основі особистої провірки ситуації, викликаної загальним 

польським наступом у дні 21. ХІ., стверджую, що реченець і спосіб 

переведення відвороту були помилкові. Нагле рішення покинути Л'ьвін 

*) Поляки зайняли були пізніше Личаківський двірець - маємо про це обшир
не звідомлення його комаидаита - але згодом відступили, як показується з даль
шого опису сотника Луцького. 
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було з воєнно-оперативного погляду неоправдане, а щонайменше пе

редчасне ... " 
" . . . При триразовій зміні на пості Начального Команданта не 

зорганізовано за весь час боїв у Львові оперативного штабу, наслід

ком чого не було центрального скоординування боєвих операцій, при 
частій недостачі конечного зв'язку з фронтом". 

Стільки про важливу справу відвороту зі Львова подає сотник М. 
Луцький. 

Поляки дивувались з нашого відвороту-тоді й пізніше. І так 

полк. Бачиньскі вважає "чудом" факт, що наше військо покинуло Львів 

22. ХІ. Справу вирішили, як він влучно замітив, нерви". Перебільшені 

чутки 'про наші сили, що наспіли з підмогою, і про нібито окруження 

українців, якого справді не переведено, перелякали українців, і лише 
страх був причиною їх відвороту." *) 

"Українці не мали8заміру покинути Львів" - пише інший спів
автор тої книжки, по.11к. Борута-Спєховіч - "але боролися з само

жертвою, на яку лиш могли здобутися." 

Полк. А. Якубскі оповідає між ін. про замір польської команди 
покинути Львів, відійти за Сян і аж відтіль, підготовившись, почати 

наступ на Галичину. Мончиньскі не вирішив тої справи особисто>Іі 
обговорювали на "воєнній раді" дня 13. ХІ. Тоді пресовий референт 

при польській команді, редактор Майбавм почав кричати: "Юди! Про

даєте Польщу! Ганьба вам і вашим дітям!" Під впливом того крику 

Мончиньскі рішився дальше боротись у Львові. 

ЗАГАЛЬНІЗАВВАГИ 

Із трьох командантів Листопадових боїв найвидатніший був полк. 

Стефанів. Він був талановитий. і енерrійний старшина. Під його про

водом наше військо перебрало ініціятиву в боях. його невпинні на

ступи захитали самопевністю ворога. Одначе мав він і деякі недо
стачі, здебільша прикметні австрійським передвоєнним фаховим стар

шинам. 

Він не доцінював запасних старшин. Тому й не нараджувався ні

коли в оперативних справах зі своїм шефом штабу, сотн. rоруком. 
Тому й не зорганізував оперативного штабу. Ця недостача різко по

мстилася, головно в послідному дні львівських бояв. Він зневірився тоді 
в можливість поправи ситуації, а що був не лиш командантом, але й 

начальником штабу і цілим оперативним штабом, його особиста зне

віра принесла важенні наслідки. 
Було це мабуть виховання австр. військової школи, що він не ба

чив основної різниці між вояками, які прийшли з австр. армії і Україн
ськими Січовими Стрільцями. Ця. різниця почала затиратися пізніше, 

,в бриrадах УГА, але у Ль1:1ові була ще дуже сильна. УСС-и єдині се
ред нашого війська були тоді, як і раніш, одноцілою частиною. Бони 
ж не перебули революційного злому, як усі інші наші частини, виді-

*) Цей і дальші цитати беру зі статті нашого пок. історика, мистецтвознавця і 
журналіста Миколи Голубця з· дня 1. ХІ. 1935 р., з ча1юпису "Новий Час'', де він 
розглядає нову тоді польську книжку, збірну працю, під заг. "Оброна Львова''.·· 
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лені ,споміж вояків різних нац1и у нову, вже українську часrину, не
зжиту з новИМІіf ·старшинами і підстаршинами. УСС-и були свідомі не 

лиш національно, але й політично. Вони сильно відчували . свій обо• 
в'язок і покликання боротися за нашу державу і за Львів. Вони від
були вишкіл згідно з останніми зразками і здобуткаІ\'JИ світової війни 

і мали славну традицію боротьби за Україну. З них треба було зро

бити запас, що вирішував би бої у Львові в нашу користь. Правда, за
раз по приході вони були конечні на становищах, але ж там могли їх: 
хоч частинно і ступнево заступити інші вояки. Коли пр. прибуло з 

Коломиї 300 вояків, міг був Стефанів поділити їх між становища і 
забрати з них таку саму скількість УСС-ів. 

За військом, за запасом, шукав він енерrійно всюди. До міст і мі~ 
стечок висилав накази, щоб військові команди формували негайно 

частини і .посилали до Львова. Дораджував Державному Секретарія
тові, щоб виїхав і лишив Львів для війська, бо тоді були б звільнені з 
вартової служби кілька десятків вояків. Частина от. Долуда не могла 

стати пробоєвим відділом, бо була замала. А такого легкого способу 
створити велику пробоєву, запасну частину він не добачив. 

Цікаво, що й поляки відмітили, що УСС ужито не так, як rре

ба. Полк. Якубскі у згаданій книжці "Оборона Львова" пише таке: 
"Найбільшим промахом Січових Стрільців було те, що вони добро-. 
вільно розбились на частини і групи, яким доручено самостійні 
завдання." 

Полк. Стефанів не прийняв помочі від громадянства, мабуть з ка
стової вояцької гордости. Поляки мали поміч усього свого насе

лення, тому були сильні. В потребі їхали хвилево на фронт і цивільні 
люди. В їх руках була вся достава для війська. Польські жінки робили 
розвідчу службу, вони розносили в нашій частині міста польський 
військовий журнал, переводили добровільців через фронт на поль

ський бік і т. п. Також не взято до праці наших урядовців і священи~ 
ків, хоч вони зголошувалися. 

Була одна основна лричина нашої невдачі у Львові, саме недо
ро;звій усіх верстов нашого народу до ВИІ\ЮГ державного будівництва. 

Всі почини в боях у Львові ударемнювала недостача військової по
мочі з краю. Провінція в дуже малій мірі помагала загроженій столиці. 

Військові команди в наших містах і містечках не спішилися з вишко
лом нових частин і з їх висилкою до Львова. З італійського фронту 

верталися цілими поїздами наші вояки, одначе мало хто з них по

слухав зарядження наших команд, ставати в ряди рідного війська. 

Що більше - чимало з наших старшин не зголосилися. Та й зі зголо
шених багато просили відпустки на кілька днів, щоб полагодити до

ма невідкладні справи - і більше не показалися. 

Одначе найбільше помстилася на нас у тих боях недостача фа
хових старшин з високими кваліфікаціями. Ми покутували в нашому 
першому воєнному зриві за .противійськові настрої наших предків -
дальших і ближчих. 

Наші селяни мали для цього оправдані рації. Вони ж відбувал11 
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важку службу в чужій мовою і звичаями австршсьюи армн, а в ви
падку війни 'повинні були боротись і вмирати за далекі їм справи. 
Тому й дивились на військову службу, як на дошкульне лихо. - А 
наша інтеліrенція була в послідньому півстолітті під впливом недер

жавницької ідеології народовців і з такого становища дивилася на 
військо. Тому зах.-українські інтеліrенти мали нехіть і відразу до вій

ська і військової служби. Вони вважали старшин за дармоїдів, що 

знущаються над вояками, а вояків за жертви мілітаризму. До війсь

кових шкіл наша молодь не вступала, бо не бажала старшинського 

знання. Місця, призначені :д.ля українців в австрійській військовій ака
демії, були завсіди необсаджені. 

Противійськова атмоофера почала у нас змінятися щойно кілька 
років перед початком 1. Світової війни. Тоді серед нашої університет
ської молоді у Львові створилися гурти, що вчились військової шту

ки і почали закладати стрілецькі товариства у Львові і на провінції. 

Праця тих кількох років вистачила, щоб на початку війни створити 

леrіон УСС-ів, але не змогла затерти наслідків довготривалої нехоті 
до військового звання. В австр. армії мали ми під час 1. Світ. війнн 
лиш кількох фахових високо-заавансованих старшин - свідомих ук
раїнців. Поляки мали таких сотками. Тому не було в нас кому від
дати проводу ні у львівських боях, ні пізніше в УГА. Хо1ча Стефанів 

закінчив був військову академію, не ·здобув вищого старшинського 

ступня, ані високоякісної воєнної освіти, 60 зарання попав •був у мос
ковську неволю-ще в березні 1915. р. 

Довше, як пів століття перед війною, вела зах.-українська інте
ліrенція поважну освітню працю серед селян. Також старалася з 
успіхом піднести їх економічно і зактивізувати політично. Вся та 
праця дала добрі висліди у нашій війні з поляками. Хоч село думає 

і діє повільно, все таки прийшло впору до Львова кілька гуртів добро

вольців-селян і кілька боєздатних частин, складених з був. австрійських 
вояків. Селяни стали підпорою нашої армії і держави. Ще у Львові 

наші вояки, переважно селяни, привикали до важких, особливих 

умовин боротьби, були обов'язкові і хоробрі. 
Над міським населенням працювали у нас у передвоєнних де

сятиріччях лиш одиниці. Наше львівське населення в своїй масі не 

було просвічене, ані зорганізоване і тим менше-політично освідом

лене. Це помстилося на нас у листопаді 1918. р. Сам Львів міг би 

був леtкр поставити зо дві-три тисячі вояків, що були б негайно 
вирішили бої в нашу користь. А так наше львівське населення ди
вилося пасивно на завзяту борню, а в опанованій поляками частині 

міста ще й терпіло знущання за те, що воно українське. 
Занедбання мирних часів мстяться під час війни. 
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Д-р Володимир Калина, 

Поручник УСС. 

~КРАІН·СЬКО-ПОЛЬСЬКА ВІАНА 

Українські відділи залишили Львів 

без поважної причини. Перекинені 

свіжі польські сили з Перемишля та 
Кракова, вдарили ранком 21. 11. 1918. 
на ввесь український фронт у Львові. 

Особливе завдання їх удару було: 

здавити наші крила й створити за

грозу окруження всього львівського 

фронту. Праве крило - Підзамча та 

наш центр - Цитаделя, відбили всі 

сильні атаки поляків, що цілий день 

поновлювали раз-у-раз свої енерrійні 

удари, й тільки від Персенківки, ви

користовуючи непроглядний терен, 

полякам удалося збити наші застави, 

бо тяглого фронту в тому місці не 

було - і пополудні прорватися впе

ред. Щобільше - їм удалося кинути 
кінні стежі в напрямі Винник. Але наші частини цим не ~бентежилися, 

а мужньо витривали на таких позиціях, як касарні при вул. Петра й 

Павла, станція Личаків, Яловець. Аж до нічного наказу відступати, 
наші залоги обороняли їх завзято під проводом молодих хорунжих. 

Полк. Чеслав Мончиньскі у свому звідомленні з дня '21. листопада 
стверджує, що командант польських сил пполк. Токажевскі "вирішив 

вечором 21. ХІ., у висліді невдачі наступу, СТЯ'гнути польські відділи 

на вихідні позицїі". Та вночі наші частини почали виходити із Львова. 

Ми віддали Львів - можна сказати - через непорозуміння. 

Помилкою в плянуванні захоплення Львова було відсунення сот. 

Осипа Микитки від команди Леrіону УСС. Сот. Осип Бушкований і 

пор. Мечислав Баrан - як військовики не дописали. Великим прома
хом було й те, що не приготовано заздалегідь фахового складу штабу. 

Бракувало бодай двох вишколених і вправних штабовців, яких можна 

було ще в останній хвилині - навіть 2. листопада - заанrажувати 

з-поміж чужинців. 

Польські голоси повоєнної літератури вбачають причину нашої 
програної у Львові в тому, що наш штаб "роздробив таку ударну ча

стину, якою були модерно вишколені УСС, та розкинув їх по всьому 

фронті". Правда це постільки, що штаб не стягав УСС-ів у випадку 

потреби і не вжив їх ударної сили масою в місцях, що мали вирішаль
не значення, як, для прикладу - 13. листопада на Підзамчі. 

Зовсім зрозуміло, що серед частин, що були формовані на швидкv 

руку й поповнювані прина.гідними багнетами, повстало. недовір'я у 

власні сили, а навіть і паніка. Поляки зразу зорієнтувалися в ситуації 
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й над ранком 22. 11. рушили невеликим відділом, підтриманим "панцер
ними поїздами, з Личаківського двірця на Винники. Багато наших 

вояків, особливо ті, що вертали з італійського фронту, попали в 

наші частини серед боїв на вулицях Львова, розбіглися, забираючи 
з собою цінний військовий виряд та поширюючи перебільшені вістки 

про нашу невдачу. Відступ із Львова вплинув на них деморалізуюча. 
Коли б не приявність 12 сотень УСС-ів, які до останньої хвилини дер
жали найважніші опірні пункти як Різня, Підзамча, вулиця Бема, 

касарні Фердинанда, Сойм, Цитаделя, й вийшли в боєвому порядку із 

Львова - можна було вже тоді сподіватися куди гіршого. 

У нервовому поспіху наш львівський штаб видав наказ відступати 
на невластиву лінію: Красне-Куровичі - на сході, а Давидів - на 

півдні. УСС мали зайняти своїми куренями .позиції на лінії Красне. 

І. 

Але група Українських Січових Стрільців була іншої думки. УСС 
здавали собі Я·сно справу з того, що треба чим швидше підготовитися 
до важкої розправи з поляками. Треба буде вести війну - отже тре

ба якнайскоріше поставити армію. Перш за все - заняти вигідну 
позицію під самим Львовом та формувати нові з'єднання. Щойно 
ущільненим фронтом відібрати - як тільки можна скоро - Львів. 

Нарада їхнього шта1бу, що відбулася в ніч на 22. листопада 1918. 
р. у Миклашеві, вирішила - на пропозицію пор. Мирона Луцького -
задержатися під самим Львовом на лінії Підбірці. Виданий наказ ви
конано з місця. І Головний Штаб, що перед від'їздом до Бережан за
тримався тієї ночі в Миклашеві, дав на це свою згоду. Це задержало 
відплив українських частин дальше на схід і започаткувало фронт 
облоги Львова на найбільш пригожій для нас лінії. При .Команді 
УУС-ів .створилася в Курови-чах "Група Схід". 

УСС почали роз,гортатися в більші з'єднання. Оформився 1-ий 
полк піхоти під командою сот. Зенона Носковського. його штаб ста
нув у Миклашеві. Сотні 1-'ГО .Куреня (пор. Онуфрій Іванович) обса
дили Унтерберrен-Підбірці-Сороки. 2-ий Курінь (сот. Богдан Білин

кевич) контролював з Пикулович Ляшки Муровані - Пруси. В Дуб-
лянах - засіли поляки. 

Використовуючи витворену ситуацію, поляки спробували зразу 

випадів на південь, на Старе Село та на схід - на Підбірці. У Під
бірцях натрапили на добре окопані частини 2-ої сотні УСС й під 

їхнім цільним во.гнем дуже швидко відступили. Старе Село також 
легко відбило перший польський випад зі Львова. 

За тиждень, на початку грудня, поляки кинули на Підбірці по
важнішу групу з двох куренів, трьох батерій та відділу кінноти. За
в'язався дводенний бій. Під охороною наших батерій з Миклашева 
та Унтерберrен, 2-га сотня УСС, підтримана 6-ою, відбила польські 
атаки і, випадом на Лисиничі, захопила полонених, обог і набої. Од
ночасно 3-тя сотня вдарила через Винники на Чортівську Скалу, що 
вплинуло на приспішення відступу поляків. Невдача оцього першого 
польського поважнішого удару на схід, що мав за ціль відсунути 
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якнайдальше український фронт з-під Львова, остаточно визначила 
боєву лінію наших частин, які перейшли до облоги Львова. 

Притягання свіжих сил, творення нових частин та ущільнювання 
фронту ()Іблоги, проходило й на південних відтинках. В деяких осе
редках творили.ся •групи. Переформовані відділи •групи "Старе Село", 
я~ою командував пполк. О. ~Микитка, заняли Басівку-Солонку-Пасіки. 
Дальше на захід оперувала група "Щирець" (сот. Альфред Бізанц), 
група "Рудки" (сот. Карло Г()Іфман) та група "Глибока" (зразу пполк. 

Антін Кравс, потім сот. Михайло Федик). Північне праве крило УСС-ів 
продовжували наші 'Частини, що держали Жидятичі-Грибовичі. За· 
чіпною акцією з нашої сторони устійнено в грудні лінію: Басівка
Солонка-Пасіки Зубрицькі-Сороки Львівські-Жидятичі-Грибовичі. 

Занявши Перемишль 1. листопада, наша влада зробила фатальну 
помилку, що не дозволила ·знищити залізничий міст на Сяні. Поляки 
перекинули кращі сили з Кракова й очевидно відібрали це незви

чайно важне із стратегічного погляду місто. Наші 'Частини, що були 
тоді у першій ;стадії формування і ·без належно.го проводу, віддали 
Добромиль, Нове Місто. Поляки відкинули ·нашу лінію на схід від 
Перемишля, та наступом на південь при кінці листопада заняли Хирів. 

На відтинку Хирова стояли наші З сотні (група "Глибока"). Щойно 

І.ХІІ. із Стрия прийшло поповнення в силі 100 багнетів, 6 скорострі
лів, 4 гармати та панцирний поїзд. Групою "Глибока" командував 

вже новоназначений пполк. А. •Кравс. Маючи ще 29.ХІ. повідомлення 
від полк. Гриця Коссака, команданта відтинку "Самбір", що в роз

порядження "Самбора" прийшов на фронт з Наддніпрянщини 1-ий 

Правобережний Республіканський Полк в силі 800 •багнетів та 50 
шабель під командою полк. Кравчука (нефронтового підстаршини 
царських часів), Кравс вирішив піти в наступ на Хирів, щоб випра
цювати можливість заатакувати Перемишль. 

Він кинув 5. Х" дві сотні з 4 скорострілами через Слохиню (:гора 
368) з півночі на Хирів. Одну сотню з 1 скорострілом через Радич 
на Добромиль, та одну сотню ІЗ 1 скорострілом на Нове Місто до 
пристанку через Новоміську Посаду. Панцерному поїздові наказує 

піддержувати наступ на Хирів, просуваючися з Березова через Бунь
ковичі вперед. Наступ проходнть успішно. Пополудні взято Хирів і 
Нове Місто з пристанком, а вночі здобуто Добромиль. 

Дня 7.ХІІ. Кравс створив групу "Хирів" під командою сот. Шльос
сера. Коли ж 8. ХІІ. дістав поповнення 400 багнетів з 2·-ма гарматами, 
вирішив одночасно з наступом полк. Кравчука вдарити на Перемишль. 
Дав наказ почати наступ вранці 9.ХІІ. Наступ рушив з лінії Библо
Підмостя-Військо на ворожу лінію між Клоковичами і Нижанкови
чами. Ча.стини виконали наказ. Зайняли Заболотці, Фредропіль і Кор
мановичі та підійшли на віддаль 1-го кілометра від Перемишля і 4-ьох 
км. від укріплень 1Горохівці-Пикулнчі. 

В тому часі - з початком грудня - "Довудзтво Всхуд", яким ко
мандував ген. Розвадовскі, дало своїм ~групам наказ почати акцію в 
метою звільнити Львів від облоги. Саме 9.ХІІ. поляки перекинули до 
Перемишля .групу ген. Зелінського. Вона 11.ХІІ. рушила силою 1,000 
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багнетів із 12-ьма скорострілами й 8-ома •гарматами з Перемишля на 
Хирів-Самбір. На тому відтинку мі.г Кравс протиставити йому всеого 
600 багнетів з 8-ома скорострілами та 4-ьома гарматами. До того -
не міг дошукатися ніяк зв'язку з наступаючою під безпосередними 
наказами полк. ·Коссака - групою полк. Кравчука. 

Кравс, рахуючися з переважаючою силою, добровільно відійшов 
вночі з 12. на 13. грудня на лінію Боршевичі-Підмостя-Фалькенбер·r. 

Як пізніше виявилося, відділ Кравчука, розділений на три <части

ни, підійшов тільки до лінії Гусакова. Звідтіля відійшов назад. Сотні 
його не захотіли воювати, 1бо - як казали - це "настояща война". 
Щоб не деморалізували інших частин, їх роззброєно та відіслано за 
Збруч. Залишилася тільки невелика їх група кіннотчиків та сам штаб 
Кравчука. 

Головні бої, якими поляки старалися виконати наказ Розвадовс

кого, зосереджувалися на Самбірському, Львівському та Рава-Русько
му фронтах. 

Рада Державних Секретарів, розглядаючись за вищим командним 
складом для Армії, вирішила попросити 'генералів з Наддніпрянщи
ни, перш усього - на становище Начального Команданта УГА та 

Шефа Штабу. Виконуючи це доручення, Секретар Військових Справ, 
полк. Вітовський, вислав в останніх днях листопада Дмитра Палієва 

до Хвастова, де в той час 1була Директорія УНР та Команда Дієвої 
Армії. Тому, що одночасно Рада Державних Секретарів вислала де
леrацію - д-ра Л. Цегельського та д-ра Д. Левицько,го - на пере

говори з Директорією в справі об'єднання обох Республік, з Підво

лочиськ поїхали вже всі три разом, як одна делеrація. Д. Паліїів і д-р 
Л. Цегельський зоголосили·ся в Хвастові в Гол. От. Петлюри, а він за
пропонував їм на Начально.rо Команданта УГА генерала М. Омеля
новича-Павленка старшого, що саме тоді був у Хвастові. Делеrація 
погодилася. Щоб одержати більше інформацій про нового коман
данта Армії, Паліїв пішов до ·Штабу СС-ів. Полк. Е. .Коновалець по
радив йому взяти на Шефа Штабу полк. ·генштабу Евгена Мишковсь

кого, який саме тоді ізза підозріння в "федеративних симпатіях" був 

заарештований СС-ми і перебував у штабному вагоні в Хвастові. 
Гол. От. Петлюра і Директорія погодилися на відпущення обох -

і так •з груднем 1918. р. дістала У.ГА ново:го Команданта на місце усту
пившого полк. Гната Стефанова. Ген. М. Омелянович- Павленко вже 
почав діяти, хоч офіційно перебрав команду армії щойно 10-го 

грудня 1918. 
В перших днях грудня відбулася в Бережанах нарада вищих стар

шин-командантів під головуванням нового Начального Команданта 
Армії. В нараді взяли участь: полк. Г. Коссак, пполк. О. Микитка, сот. 

О. Букшований, полк. Омелянович-Павленко молодший і сот. А. Бі
занц. Нарада вислухала пляну дальших операцій, складеного полк. 
генштабу Е. Мишковським, і затвердила його. 

Плян ставив такі завдання: групі Кравса - знищити залізниче 
сполучення Судова Вишня -Перемишль і захоронювати Львівську 
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групу перед евентуальним польським ударом з Перемишля. У висліді 
боїв вийти на лінію Сяну й тримати її. Відділам на півночі і південно

му сході - берегти напрямків: Яворів-Львів, Рава Руська-Львів та 

Сокаль-Львів. Для демонстративних дій у тих районах ".Команда Пів
нічної Области" (Камінка Струмилова) мала вислати туди відділи 
окремого призначення під командою от. Андрія Долуда. 

Південно-східній групі - УСС-ам і південній (Микитка) - пі
дійти якнайближче під Львів і боями зв'язати якнайбільше воро
жих сил. 

Ударній групі під командою полк. Омеляновича-Павленка моJІ. -
вдарити з околиці Глинна Наварія-Пустомити на Головний Двірець 
Львова і на південно-західню частину міста. Було в пляні поставити в 

розпорядження ударної групи 7 - 9 тисяч ба1гнетів та 40 гармат. 

Частинам полк. Коссака (Сам·бір) - берегти ліве крило ударної 
групи, розвиваючи боєву діяльні-сть на Городок. Початок офензиви 
устійнено на 27. грудня 1918. 

13. ·грудня полк. Кравс одержав вперше наказ від Команди Армії, 
переданий йому усно одним сотником. Наказ забороняв йому почи

нати будьякі офензивні діі на Перемишль. По думці Кравса це було 
помилкою, бо саме під Перемишлем треба було шукати вирішення, 

а не під Львовом. 

13. ~грудня польська команда підсилила групу Зєліньско.го ще од
ним куренем, а 15. •грудня ще двома куренями та дивізіоном кавалерії 
й кинула її на групу "Хирів", що стояла на лінії Боршевичі-Підмостя

Фалькенберr. 

Кравс стояв двома групами на двох фронтах, - одною проти пів
ночі, другою проти заходу. Він вирішив відступити з боями на Хирів і 
з'єднати обі групи на одному фронті. 1'6. грудня поляки заатакували 
його відтинок з фронту та з правого крила, яке було в нього най

слабшим місцем. Поляки згрупували свої ·сили поза річкою Вир, поза 
засягом нашої артилерії і вдарили між Боршевичами і Підмостям. Ух 
наступи підтримував гарматній вогонь двох панцерних поїздів. Вве
чорі Кравс дав наказ до відступу. Трьома сотнями обсадив Добромиль, 

двома Губичі і Грабівницю. Станцію Добромиль наказав прикривати 

панцерному поїздові. Одночасно перевів евакуацію Добромиля і Хи
рова. Дня 18. грудня устійнився остаточно фронт .Кравса. Він з'єднав 
обі групи в групу "Хирів", яка начислювала тоді 6 сотень, 10 скоро
стрілів та 6 гармат. 

Щоб замкнути ворогові дорогу на Самбір і Старий Самбір, група 
"Хирів" станула на лшн: Болозва-Вовча Дол.-Городовичі-Березів. 
Штаб Кравса розмістився в Фельштині. Бойову лінію наказав зміцнити 
укріпленнями. 

При кінці ;грудня приділено Кравсові оборону відтинку фронту від 

шляху Городок-·Комарно аж до Хирова включно. Всі частини, що 
обороняли - вже 110-кілометровий фронт - віддано під його на
кази. Для кращої оборони фронту - він розділив свою групу на три 
підгрупи. Кожній призначив команданта та створив свій штаб. Шефом 
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штабу став його· найкращий співробітник, майор Шльоссер, який .од
ночасно був командантом ІІІ. підгрупи "Хирів" (у вужчому розумінні). 

При перегляді фронту Кравс застав в Рейтаровичах всего б стар
шин та 18 кіннотчиків з полк. Кравчуком. Він приділив йому кількох 
галицьких старшин. Мобілізація в околиці дала 4 сотні, які як 11. під
·група "Крукеничі", обсадили лінію Волчищовичі-Пакість-Гусаків. Ко

манду групи перенив від Кравчука полк. Шепель. В половині січня 
1919. група "Крукеничі" диспонувала 9-ма сотнями та двома батері
ями !О-сантиметрових .гавбиць, кожна по дві гармати. 

1-ій підгрупі "Рудки", що нею командував ·Гофман, Кравс додав 4 
сотні з 4-ма скорострілами і нака·зав їй змобілізувати ще 4 сотні. З 
початком січня група "Рудки" мала в свому розпорядженні 10 сотень 
з 4-ма гарматами. Цими силами вона мала за завдання о·бороняти від
тинок від шляху .Городок-Комарно включно, до дороги Никловичі

Чернихів включно. 

У зв'язку з тією акцією пожвавішала боєва діяльність і на У•Г· 
нівському відтинку. У1гнів був осідком Окружної Військової Команди та 

Команди відтинку "У.гнів". Відтинком командував від 9. грудня сот. 
Володимир Стафіняк. Він зорганізував у:гнівський курінь з 4-ьох со

тень по 150 багнетів (командант пор. І. Пушкар). 15.ХІІ. наспів, як 
зміцнення, коломийський курінь з 4-ьох сотень по 200 багнетів, під 

командою пор. Шлемкевича. При кінці грудня відтинок "Угнів" зайняв 
лінію: tЗабірє-Зелена-.Михайлівка-ВербиІ.tЯ-ІВілька Вербицька-Новосілки 
Кардинальські-Новосілки Передні. Крім коломийського та угнівського 

куренів у склад оборони відтинку входили: сотня холмщаків (50 багне
тів), сотня жандармерії, та від 28.ХІІ. батерія ·з 6~ьох тармат пор. Ско
лота. Поляки стояли на лінії Рава Руська-Голе Равське-Річки-Любича. 

Дня 21.ХІ. вирушила з Люблина новозорганізована польська група 

під командою майора Вєчоркєвіча. В її склад входили 2 ·сотні по 150 
багнетів із 6-ьома скорострілами, ударний відділ Офіцерської Лєrіі, 
50 ша•бель та дві піхотні гарматки. Ій: наказано перебитися до Львова 
через Раву Руську. Вєчоркєвіч вдарив на Любичу Королівську і зай
няв її 24.ХІ. Вже 26.ХІ. здобув fребенне, а 27.ХІ. вполудне, по 22-:го-. 

динному завзятому ·бою - Раву Руську. 

Наші частини з Жовкви та Угнова дістали наказ відібрати Раву. 
Операції мали бути переведені одночасно - з Жовкви та з Угнова. 

Тому, що відділи з Жовкви спізнилися, поляки змогли розбити угнів
ців та ·звернутися проти жовківців, які заступили їм дорогу на Львів. 

Свого завдання перебитися на Львів, поляки не виконали, бо атакували 

їх і партизани Клєя з напрямку Маrерів-Немирів. Проте польська база 
станула твердо в Раві Ру.ській. Це дало полякам змогу опанувати за
лізничу лінію на Ярослав та відкинути наші відділи на південь від 

залізничої лінії. Що більше - ця база в Раві стала грізним осередком 

випадів на Угнів-Белз та Сокаль. Як Перемишль над лівим, так Рава 
Руська зависла постійною небезпекою над правим крилом нашого 

фронту. Одночасно поведені наші удари в околиці Чесанова та Люба
чева остали також без успіху. 
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Група "Любінь" також подалася під напором польських наступів. 
Щоб рятувати ситуацію й відтяжити ліве крило армії, штаб УГА ввів 
-у -дію частини Львівської групи. Енергійний удар УСС-ів 15.ХІІ. мав 
успіх. Він перекреслив усі польські пляни. Вважаючи положення під 
Львовом дуже критичним, поляки 18.ХП. перервали свої діі в напрям

ку Хирів-Сам·бір. 
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ПЕРША ОФЕН3ИВА 

В грудні 1918. р. зголосився в Начальній Команді полк. генераJІЬ
ного штабу Лєгар. На італійському фронті в час війни він командував 
дивізією. В австрійській армії він належав до дуже здібних штабовців. 

Начальна Команда прийняла його і назначила його командантом удар
ної групи "Наварія" (на місце предвидженого полк. Омелянович-Пав

ленка, мол.). 

Полк. Лєгар випрацював плян захоплення Львова. Підготовка, що 

велася по лінії його пляну, ще не була закінченою, як наш штаб зажа
дав акції. Лєгар не погоджувався на приспішення наступу. Коли не 

прийнято його пропозиції відложити реченець удару на три тижні, 
він уступив з команди групи, а її перебрав знову полк. Омелянович

Павленко. 

Згідно зі своїм пляном Начальна Команда УГА дала наказ почати 
27. ХІІ. загальний наступ на Львівський фронт. Група "Схід", що сто

яла на лінії від Грибович до Винник і дістала підкріплення з 4-ох ку

ренів та мала в своїй диспозиції 10 батерій, і група "Старе Село", 

що стояла на лінії Пасіки Зубрицькі - Солонка, мали впасти на перед

містя Львова і тим відтягнути, як найбільше польських сил з інших 
відтинків. Головне завдання припадало ударній :групі, що була 

зосереджена в околиці Глинна Наварія. Вдаряючи на Скнилів - Зимна 

Вода, вона мала за завдання здобути південнозахідню частину Львова 
і головний двірець. 

Але ударна (щирецька) група не дістала усіх за.плянованих сил. 
Вона начислювала тоді тільки 4.000 крісів та 16 батерій. Сама група 
не дописала, а з другої сторони - краща розвідча служба поляків по

відомила Довудзтво впору про наші пляни. Вже передполуднем 23. 
грудня ген. Розвадовскі інформує групу Зєліньского, що "українці 
нагромаджують більші ,сили в околиці Глинної Наварії - Пустомит. 

Польський штаб наказав Зєліньскому розбити наші сили в околиці 

Любіня вел. і просуватися по шляху Любінь вел. - Ставчани - Оброшин
Львів. 

Зєліньскі кинув 24. грудня групу пполк. Сопотніцкого на схід. 
В розпорядженні Сопотніцкого було 2.400 багнетів, 24 скорострілів, 
150 шабель та 10 ,гармат. Вже 25. ХІІ. він забрав Любін Бел., Любін 

Мал., та, що важніше, захопив незнищене телефонічне сполучення з 

Самбором. В руки поляків попало багато дуже цінного для них мате
ріялу, що у висліді завдало нашій акції чимало шкоди. 

Польовий штаб УГА перейшов до Бібрки. Наспівши в район На
варії, частини козятинців - "Окрема Піхотна Козятинська Бриrада" -
вже по перших сутичках на фронті не захотіли воювати. Треба було 

поспішно забрати їх курені з фронту, а то й силою розоружити, щоб 

не деморалізувати інших частин. На жаль не обійшлося й без про
ливу крови, *) коли "Дніпровська Бриrада" не захотіла ні воювати, 

ані віддати зброю. На щастя - поляки вчас про це не довідалися. 

*) Омелянович-Павленко: "Українсько-польська війна". Стор. 18 і 19. 
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Bct' ж таки в наступі 26. 12. їм удалося без труду забрати Ставчани. 
Здеморалізовані наддніпрянці, які між іншим висували цікаві аргу

менти, як: "чого будемо воювати за чужу землю .. ?", " .... поляки теж 
наші брати! .. ", в паніці залишили свої становища. 

По наказу - рушили групи "Старе Село" та "Схід" в наступ. 
Станиславівський курінь (Старе Село) здобуває Сихів, УСС-и Зубру. 
Та поляки, що попереднього дня забрали Ставчани, вдарили 27. ХІІ. 

на Оброшин, який легко зайняли, та, згідно з своїм наказом, рушили 
на північ через Рудно. 28. грудня ввійшли до Львова. 

Одночасно 28. 12. група "Старе Село" здобула Міські Пасіки. 
УСС-и з Зубрі загналися під Кульпарків. Коломийські курені здобули 

Козельники і Персенківку. Частини групи "Схід" підійшли аж під 

Личаків, зайняли бровар rрунда. 
У витвореній ситуації ударна група не могла виконати наказу. 

Рейд Сопотніцкого загамував нашу офензиву в найважнішому місці. 
Здобутки з 27. ХІІ. - це тільки демонстрація ударів, бо наміченої 
акції в більшому маштабі, годі вже було очікувати. А втім - ця де· 
монстрація врятувала критичну ситуацію, якої поляки не використа

ли, бо про неї не знали. Між іншим - в оцій невдачній офензиві ви
явився гнітючий брак важкої артилерії по нашій стороні. Натрапля
ючи в наступах на сильні опірні пункти ворога, як цеголь:ні, можна 

було їх здобути тільки при помочі важкої артилерії. Єдиним - якщо 

можна назвати - успіхом грудневих офензивних дій можна вважати 

те, що наш фронт підсунувся з півдня та півночі ще ближче до Львова 
(Міські Пасіки, Сихів, Козельники, Боднарівка). 

Поляки виявили активність і на фронті Кравса. В останньому часі 

Кравс дістав поповнення: 250 багнетів з Чорткова та 150 багнетів з 
3-ма скорострілами гуцулів, під командою чет. Г. Голинського. Гуцу
лами обсадив Биличі, а чортківцями Чишки. Знаючи, що поляки під
тягнули запас та готуються до удару, він ущільнив укріплену лінію 

і наказав гостре поготівля. І оправді - зранку 31. грудня поляки за
атакували лінію Хирів - Чишки. Іх наступ на Городовичі, Волчу дол. 
і Болозву - наші частини відбили, але біля полудня полякам удалося 

вибити наш курінь з Чишок, який відступив до Билич. Бачучи це, гу
цули перервали видачу обіду й з місця кинулися в атаку. Бравурним 
ударом відібрали Чишки, де - крім полонених - здобули 4 скоро
стріли та 4 підводи набоїв. З весела називали цей наступ "гуцульсь
ким Сильвестром". Наступом на Чишки керував польський старшина, 
власник маєтку в Чишках, що мав до диспозиції один курінь піхоти, 

батерію гармат та ескадрон кавалерії. 

Одержавши в січні деяке поповнення, група сот. Федика начисляла 

при кінці січня вже 5 і пів куренів та 4 батерії. 
Січень був на фронті Кравса відносно спокійним, бо з уваги на 

морози й сніги, обі сторони обмежувалися тільки до стежних дій. 
Цей час Кравс використовував на зміцнення фронту та організацію 

господарсько-адміністративних частин при відділах. В Самборі пере
ведено санітарний вишкіл, курси рахункових підстаршин та курси 
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скоростр1л1в. Створено зброярські варстати в Фельштині, наладнано 
.сnраву зв'язку (телефоЦи) і технічних частин (саперська чета). Ство
рено залізничу сотню ... нёдоставало тільки одностроїв та взуття. 
. . Та .zіальіuе : запілЛЯ не GyJJO як слід зорганізоване. Це належаЛ(' 
вже до цивільної влади. Залогами поза фронтом стояло забагато. здо
рових старшин, яких недоставало на фронті. Це викликувало зовсім 
слушне невдоволення фронтовиків. Тому - здається - той одинокий 
·виnадок, коли фронт внсилає До Стрия панцерний поїзд і силою за
бнрає 3 старшинської харчівні старшин на фронт, не зробив жодного 
враження, як анархічний виступ команданта панцерного поїзду. Це 
·сталося. в січні 1919. року, майже на очах Начального Команданта ген. 
_омеляновича-Павленка,_ який саме в тому часі був у Стрию. 

Група Шльоссера (3. підгрупа фронту Кравса) була розміщена 
.силою 2,280 багнетів та 16 гармат, так: в Чишках - 350 багнетів, в 
Болозові - 480 з 4-ма гарматами, у Вовчі дол. - 350, в Городовичах 
,.-- 400 і 4 гармати, в Березові - 500 і 4 гармати. Запас - 200 багнетів 
-~ стояв у ·Болозві дол., а 4 ·гармати - в Ляшках. 

ДРУГ А ОФЕНЗИВА 

"Начельне Довудзтво - Варшава" .проголошує 8. січня 1919. року 
слідуючий воєнний комунікат: 

"Наші війс·ька, супроти переваги українських сил, підтримуваних 

о-бильно матеріялом, німцями, австрійцями й мадярами, займали пе

реважно оборонне становище. Поступ в організації нашої збройної 
сили вможливив перекинення значніших сил на тамошній терен. Началь

не Довудзтво, обіймаючи 5. січня 1919. р. керування операціями, 

зарядило перехід до зачіпної акції". 

Ініціятива переходить до рук поляків. Новостворена група "Буr" 
·під командою ген. Ромера, дістає наказ зміцнити обсаду Львова. В її 

склад входила бриrада полк. Куліньского та група Зажицкого, разом 
біля 5.000 вояків. Група "Буr" вдаряє 6. і 7. січня на Дубрівку, Камінку 
Струмилову, Голе Равське, Куликів. Саме на Свят-Вечір, 6. січня, по

ляки відбирають Махнів, а "Лєrія Офіцерска" здобуває Угнів. Про
мостивши собі дорогу, група "Буr" зайняла 8. січня Жовкву і з тру

дом .пробилася до Львова. З великою парадою ввійшла до обложено
·го Львова 11. січня. Щоправда, І. Корпус під командою полк. В. Кур

мановича, заступив їй дорогу коло Жовкви і завдав болючих втрат, 
забравши артилерію й обози, - що в наслідках не дало полякам 
змоги опанувати лінію Рава Руська - Львів, - але ж група "Буr" таки 

пробилася до Львова, поважно зміцнила залогу міста й особливо під
}Jесла моральний стан польських частин. Наш І. Корпус знову зайняв 
Жовкву і вирівняв прорваний фронт. 9. січня 1919. - і Угнів знову 

опинився в наших руках. 

Бажаючи й надалі задержати ініціятиву в своїх руках, поляки 
приготовили велику офензиву на 14. січня. До диспозиції мали: групу 
Зєліньского, зосереджену в Городку, гру.пу Сікорского в Мшані, ·ra 
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львівську залогу з групою Ромера - всього разом 15.000 багнетів та 
50 ~гармат. На цей раз наші ·частини випередили ворога. 

Дня 11. січня вдарила УГА п'ятьма бриrадами фронтальним насту
пом ·на Львів. 7. Львівська ·бриrада рушила з Бартатова, УСС-и зай
няли Лапаівку, Скнилів, частини 3; Бережанської 1бриrади забрали 
Сиrнівку, 2 .. Коломий·ська ·бриrада вдарила на лінію Персенківка-Пасі
ки, а 4. Золочівська 1бриrада підійшла зі сходу аж на передмістя 
Львова. 

Але група Ромера, вислана в протинаступ на південь, відкинула 
7. Львівську бриrаду, зайняла Бартатів, Сиrнівку, вдарила на 2. І<оло
мий~ьку бриrаду, забрала Персенківку-Пасіки. В протиакцію вступил~ 
1-ша бриrада УСС. Протиударом відібрала Си·rнівку й 13. січня не
впинними контрударами затримала нові спроби наступів ворога. За• 
гальмувала офензиву поляків, яка - згідно з наказом - мала поча-
тися 14. січня й не могла вже зрушити з місця. ·· ·· 

За місяць - у ·січні - полк. Лєгар знову зголосився в Началь

ній Команді У:Г А і запроrіонував знову свої послуги. Заявив, що він 
поведе боєву аюцію так, як треба її вести. Перш за все - добере собі 
20 відповідних старшин та створить Генеральний Штаб. nереформує 
частини і командний склад. ПростуДіювавши нашу війну, він твердив, 
що це не позиційна війна, а типово рухома. Треба створити сильні, 
сконцентровані групи, які вели б ·боротьбу, не о·глядаючись на безпо

середні зв'язки вправо чи вліво. На жаль, полк. Вітовський не до:ці
нював ваги такої нагоди, яка могла змінити весь перебіг украінёько
по.ІІьськоі війни. Полк. Лєгар · з ··нічим від'їхав на Мадярщину. 

На правому крилі армії, на угнівському відтинку, розгорілися (50~. 
Поляки здобули 20. січня Зелену та Михайлівку. Одночасно зайняліі 
Угнів, Заставє та станцію. Таким чином відрізали 6 наших сотеяь. ~ 
4 коломийські та 2 угнівські, які тримали фронт на лінії Вербиця
Вільки Вербицькі, з запасом в · Піддубцях. Наші відділи з УгноВа та 
Михайлівки відійшли на Карів і Корнів. Сотні, згруповані вночі в ди~. 
ниськах, вдарили ранком 21.1. на Угнів. Забрали Заставє, міську різню 
й по цілоденному ~бою відкинули поляків на Раву. Та 26.1. Поляки 
рушили до глибокого удару. Напали знова на Карів і У.гнів, заата
кувавши іх з лісів, здобули іх і пішли наступом на Белз. 27.1. здобули 
Белз і чергового дня кинули кавалерійські :стежі на Острів з метою 
продовжувати в тому напрямку свої енерrійні наступи. · 

Та в цей раз наші сокальські частини вдарили 29.1. з півночі на 
Жужель, розбили поляків і спинили їхні наступи на КристиноПіль
Сокаль. 

Наші намагання відібрати Белз не мали успіху. В то;го Часу Белз 
був в облозі аж до травня. 

Начальна ~Команда вирішила залишнти фронтальні наступи на 
Львів, а підготовитися до ведення боротьби з живою· силою ворога, 
скріплюючи скелет Армії свіжими поповненнями. 

Творяться центри наших більших ··стратегічних з'єднань. Із Об
ласних .Команд формуються - зразу два, з•годом третій - корпуси 
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(І. і ІІІ., 1згодом 11.). Корпуси складаються з 3 - 4-ьох 6риf'ад, що по
діляються на курені. Тільки бриrада УСС, що дістала ч. 1., поділялася 
на пО.JІки. На півночі зформувався І. Корпус із штабом у Камінці 

Струмиловій .. командував ним полк. Осип Микитка, шеф штабу Вурм
брандт, потім от. Куніш. іВ його складі воювали: б. Сокальська, б. 
Равська, 5. Белзька (Угнівська) і 10 . .Янівська бриr'ади. 

На південному сході зформувався 11. Корпус (Бібрка, командант 

полк. Мирон Тарнавський, шеф штабу підполк. Папп де .Яноші). В 

його складі були: 1. УСС, 2. .Коломийська, З. Бережанська, 4. Золо
чівська 6риrади. 

На заході формувався ІІІ . .Корпус (Стрий, командант полк. Гриць 
Коссак, потім ген. rембачів, шеф штабу пполк. Карло Долєжаль). В 
його складі були: 7. Львівська, 8. Сам,бірська, 11. Стрийська і "Гірсь
ка" (от. Василь Черський) бриrади. 

Начальна Команда розташована в Бережанах. 

Досі треба занотувати такі наші невдачі: упадок Перемишля, 
втрату .Ярослава, Хирова, Рави Руської. Наш фронт переходив: від 

Балигорода через Рябе попід Хирів; звідсіль у віддалі 5- 10 км. 
уздовж залізниці Хирів-Перемишль-Зимна Вода (ІІІ .. Корпус), Басівка
Сокільники- Козельники-Лисиничі-Малехів-·Брюховичі (11. Корпус), на 
захід від залізниці Львів-Перемишль (1 - 15 км.) до ріки Вишні, даль
ше - на північ до Ляшок, на схід у віддалі 5 - 1 О км. від залізниці 
.Ярослав ... Рава Руська і на північ до ріки Буг (І. Корпус). 

Центр ваги фронту перенісся на ІІІ. Корпус. Він мав за завдання 
стягнути в околицю Городка всі більші ворожі сили із західніх око

п:иць Львова, з Любіня та Городка - на те, щоб там, у відповідному 
моменті, перегрупована УГА їх знищила. На львівському фронті во

товано тільки жвавішу перестрілку артилерій і стежні випади мап:их 

з'єднань піхоти. 

Але міжнародня ситуація вимагала приспішення акції та - по 
думці політиків - вирішення під Львовом. Уряд УНР передав через 
свого уповноваженого от. О. Шаповала ·бажання старатися до 18. п:ю
того 1919. р., коли почнеться Мирова Конференція в Парижі, заняти 
Львів. Тому Начальна Команда УГА запропонувала Державному Се
кретаріятові Військових Справ скликати при ІНачальній Команді Дер
жавну Нараду, на якій був би приявним Президент Петрушевич та 

Секретар Військових Справ. Дня 17. лютого відбулася в Ходорові 
Державна Нарада. В ній взяв участь теж полк. В. .Курманович. Шеф 
штабу полк. Е. Мишковський, вихований школою російської страте
гії, не міг пристосуватися до ментальности старшин УГА, вишколених 

на західніх зразках. Він уступив зі свого становища, бо мав і непово
дЖення на фронті, а в обов'язки шефа Шта1бу УГА вступив - саме 
на тій нараді - полк. В. Курманович. З от. Шаповалом з'явився на 

тій нараді і полк . .генштабу Какурін, якого Уряд УНР вислав разом з 
от. Шаповалом. 

Представлений там ген. Омелянович-Павленком плян операцій на 

лютий, який - до речі кажучи - вже й проходив, був стверджений. 
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11. 

ПРОРИВ ПІД ВОВЧУХАМИ 

Принятий плян операцій був: 1. корпус (Микитка) більшістю сво
їх ·сил держатиме позиції на правому крилі Сокаль-Белз-Рава Руська, 
а частиною разом із 11. корпусом (Тарнавський) демонструє в околи
цях Львова. Ці частини творять своїм розташуванням підкову, що від
крита на захід. Мета - держати ворога під загрозою штурму перед

мість. Центр зусиль 11. корпусу лежить на його лівому крилі. Важка 
артилерія має доповняюче завдання: бути напоготові для виконання 
наказів в випадку штурму міста, навіть із півночі. 

На лівому крилі має ген. Кравс таке ж завдання, як і підчас пер

шого наступу: берегти крила ударних груп львівського фронту. Го

ловні сили ІІІ. корпусу мають перервати залізничий шлях Перемишль
Львів між Судовою Вишнею та Городком. Захоплення цьо>го району 

й забезпечення його від ворожих протинаступів - ·було •б першою 
фазою операцій, які мали створити необхідні умовини, якщо це бу
ло б потрібним для штурму міста, не тільки фронтовими частинами, 
але й скріпленнями із запілля. я~що акція ІІІ. корпусу буде успішно 
закінченою, - 11. корпус має перейти до рішаючої атаки на Львів. 

В половині січня 1919. приїхала з Наддніпрянщини нам в допо
могу "Дніпровська Гарматня Бриrада" під командою от. Білокриниць-
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кого. Вона мала в свому складі два полки польових гармат, кожний по 
три батерії. Усего '2'4 гармат із 500 гарматчиками. Зразу ста'Ціонувала 
в Дубаневичах та Гошанах. Вона визначилася в лютневих боях в 
складі ·групи "Рудки". 

11. корпус одержав в лютому в допомогу з Наддніnрянщини полк 
артилерії від .Корпусу СС-ів під командою Лясковсько.го, а інший 
гарматний полк відійшов до диспозиції Начальної Команди УГА. Полк 
Лясковського ввійшов в склад 4. Золочівської бриrади. Б склад 11. 
корпусу ввійшщ1 й надіслані СС-ми з Наддніпрянщини два авто~. 
панцерники під командою хор. О. Комарницького (Скнилів). З кор
пусу СС передавано УГА теж австрійські кріси-манліхери, скоро

стріли-Шварцльозе та транспорти набоїв. 
В розпорядження Начальної Команди УГА прислав Корпус СС-ів 

теж 4 панцерні авта, з яких створено панцерний дивізіон. 
Одночасно, як під Львовом боєва акція охляла, з початком лю

того вона почала розгортатися на крилах, на відтинках Хирів-Самбір 

та Угнів-Белз-Кристинопіль. Наші частини ІІІ. Корпусу стримали й 
ві~били 4. лютого наступ ворожої групи полк. Мінкевіча на Вовчу 

Долішню, Болозву Горішню та Чишки. Більш завзяті бої затягнулися 

на правому крилі. Спираючись на зайнятий Белз, поляки повели уда

ри на Белзець, Угнів та Белз-Кристинопіль. Поза деякими здобутками 
вони перевели - що важливіше - вигідне розташування своїх сил, 

що постійно почало загрожувати нашому правому крилові. 

З околиці .Красова, де - по боєвих трудах - відпочивали УСС-и, 
вирішено перекинути бриrаду УСС в околицю Городка для здобуття 

випадових позицій, з яких підуть атаки з метою перервати залізничу 
сполуку з Перемипілем і замкнути польську Львівську армію в біль
шому перстені. 

Лютий 1919 р. зазначився як місяць важких вступних •боїв, які 

мали підготовити перехід До вирішальних ·стратегічних потягнень у 
березні. З початком лютого частини 1. бриrади УСС почали пере
суватися в околи~ці південно-західнього Городка. Першими перейшли 
5. лютого - скорим нічним маршем і залізницею з Комарна до Хише

вич - сотні найсильн,ішого 1. ·Куреня УСС, званого "Стрілецьким Ку
ренем Смерти" або "Чорним", тому, що під тризубом на шапці-мазе
пинці його стрільці носили чорний трикутник. Командував ним один 

із найкращих стрілецьких курінних - пор. Онуфрій Іванович. Хоч 
курінь мав під Львовом великі втрати, то - доповнений - виступив 
у дальших проривних боях силою 1,000 ~багнетів, 25 скорострілів та 
6 піхотних гарматок. Він відповідав ворожій групі, якою в поляків 
командували генерали Чи полковники. 

Вже підчас маршу курінь мусів одною сотнею піддержати Поріччя 
грунт., а згодом і відбити його, коли сотню змінили частини з мі
сцевої групи. Наша сотня, завернена ще раз, здобула назад Поріччя. 
2-га сотня, деташована, продовжила ліве крило позицій сот. Стані
міра (Попелі). 

В половині лютого решта куреня, що була в запасі в Хишевичах, 
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рушила на фронт. Першим ударом 1. сотні взято 21. 11.· Долиняни. Під
ступаючи на півіііч до залізничого шляху між Городком і Судовою Ви
шнею, 1. ·Курінь зайняв 5-кілометровий фронт формою видовженого 
півкола. На горбах перед Вовчухами сильно окопане ліве крило зв'язу
ється із центром над залізничим шляхом, що його окопи простяга

лися закривленою дугою проти горбів перед Братковичами і, через 

відділ Гайдамаків, лучилися з окопами нашої 2-ої сотні, що лежала 
на лівому крилі позицій сот. Станіміра. 

Від 20. лютого поляки спрямовують проти щього фронту сильні 
підкрі.плення й невпинними ударами вдень і вночі старалися за всяку 
ціну відкинути наш фронт якнайдальше від залізничого шляху. Тиж

день важких, невпинних боїв видержали сотні 1. Куреня УСС незви
чайно мужньо. Впровадивши в окопи всі 6 піхотних гарматок, зрів
новажили вогонь гармат двох польських панцерних поїздів, які що

дня зранку під'їжджали з Городка й Судової Вишні та тримали під 
постійним криловим обстрілом окопи нашого центру. Ці окопи були 

найближче до залізничого шляху й своїм вогнем фактично вже про
рвали рух поїздів. Розуміючи цю смертельну загрозу своїм львівсь
ким силам, поляки кинули проти УСС-ів сильну групу полк. Бекера. 

Вранці 26. лютого вона вдаряє концентричними атаками з Вовчух 
і Браткович на фронт "Долинян". Два піхотні полки, 8-ий і 37-ий, під 
прикриттям вогню 5-ох батерій та двох панцерних поїздів, рушили 

у наступ проти УСС-ів. Мета: зліквідувати долинянський фронт, що 

простягався на 5 кілометрів. Проти них твердо стояли сотні стрі
лецького "Куреня Смерти". Розгорівся запеклий бій. Ліве крило проти 
Вовчух (Іванович) відбило всі атаки ворога, але праве (Калина) проти 
Браткович, знайшлося в прикрішій ситуації. Окопи нашої 3-ої сотні 

зв'язував з окопами 2-ої відділ гайдамаків. Поляки вломилися на гай
дамаках і врізалися пополудні клином між 3-тю й 2-гу сотні. Вони пе
ресунули дальше гарматній вогонь, бльокуючи ним критичне поле й 

підтягнули свої резерви на прорив. Негайно зформувався наш запас 

до протиатаки. Надіслані командою полку на допомогу дві коломий
ські сотні - з місця також розвинулись в атаку під важким обстрілом 

ворожих гармат. Рішучий, енерrійний наш протинаступ зліквідував 

влом. Зударившися з підтягненими ворожими резервами, що розгор

талися в проривний удар, розгромив іх та примусив до панічного від

вороту. З окопів з правого крила випала криловим ходом частина 

2-ої сотні, взяла полонених і зброю. Та команда полку не дозволила 

дальше переслідувати розбитків - і це було помилкою. 

Вечором ствердив ворог свою поразку й великі втрати. 

Польський штаб підступно використовує місію ген. Бартелемі. 
Найвища Рада Мирової Конференції в Парижі (зразу складалася з 

10-ох членів, згодом із 4-ох) вислала Військову Місію з французьким 
генералом Бартелемі, яка мала ва завдання припинити українсько

польську війну. 
В складі Місії були: ген. Картон де Віярт, полк. Моль, полк. Смит 

- від Англії, ген. Бартелемі і майор Вікер - від Франції, майор Сто-
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біль та пор. Парrолезі - від Італії, проф. Лорд та пор. Фастер - ві:~ 
ЗДА. Місію прийняли 22. лютого 1919. р. в оперативному відділі в 

Штабі в Ходорові, ген. Омелянович-Г1авленко та полк. Курманович із 
своїм штабом. Ген. Картон де Віярт сказав таке: 

"Ми, всі чотири, заступники Англії, Америки, Франції й Італії, за

являємо Вам, що 18. ц.м. ми звернулися до Вас з вимогою завішеню1 
зброї, щоб наша Місія прибула з Перемишля до Львова. Та Ви відпо
віли генеральною битвою на всьому фронті. Ми питаємо Вас, чи це 

БИЗОВ державам Антанти? я)(іЩО ні, то ставимо Вам домагання: негай

но припинити розпочату Вами генеральну битву. На відповідь даємо 

Вам 5 хвилин!" 
Ген. Омелянович-Павленко відповів місії, що оперативні умови

ни ніяк не дозволяють зробити це негайно - але й рішати в цій спра
ві не може він, тільки Уряд. Передано ці вимоги Урядові в Станисла
вові й упродовж трьох ~годин пропозицію місії, подану в так ульти

мативній формі, в основі прийнято. 
Погоджене перемир'я тривало від 27. лютого до З. березня. Пере

говори в тих днях не дали позитивного висліду. Бартелемі виявиn се

бе дуже яскраво на боці поляків. Він зажадав прийняти демаркаційну 
лінію, відому як "Лінія Бартелемі", яка мала перетяти українську те

риторію на дві частини, залишаючи майже половину її як базу ДJІЯ 

дальшої польської arpecii*). 
Знаючи настрої Армії, українська сторона не могла прийняти 

лінії Бартелемі, бо була загроза, що частини, які складаються з воя

ків по той бік демаркаційної лінії - не послухають наказу. 
Під плащиком довозу харчів для населення Львова під час пере

мир'я, поляки перепачковували зброю й набої ДJІЯ обложених. По

спішно стягнули свіжі сили. 

Позиції в Долинянах перебрав коломийський курінь, а перему
чені сотні УСС-ів перейшли до Добрян на відпочинок. Поляки зірвали 
перемир'я. Почалися нові бої. Наш штаб готовив поважнішу акцію 
на 10. березня, та підготовані поляки заскочили нас. Група Бекера, 

підсилена відділами мінометів, вдарила зранку 8. березня на коло
мийців, вибила їх з окопів і захопила північну частину Долинян. За

алярмованому в Добрянах 1-ому куреневі УСС наказано ще того са
мого дня відібрати втрачені позиції. В розпорядження 1. куреня 

УСС віддано гуцульський курінь. Курінний УСС Іванович наказав о
бом куреням розвинутися на полях Годовишні й під вечір кинув 

їх у 5-ьох пробоєвих хвилях в атаку: УСС-ів на Вовчухи, гуцулів на 
Долиняни. Вже зовсім стемніло, як курені, бравурним наступом, під 

сиrнал "На штурм!" - відібрали втрачені позиції, зайняли Вовчухи 
й Долиняни, перейшли залізничу лінію, розгромили ворожу артиле

рію й захопили 6 гармат, ЗО скорострілів та заатакували Городятичі 
(на карті: Родатичі). В їх руки попало більше як 350 полонених. 

УСС-и передають ранком 9. березня свої позиції гуцулам, а самі 

*) Докладне означення проєкту місії Антанти знайде читач в статті д-ра М. 
Дольницькоrо: "Роля Антанти в українсько-польській війні." 
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по наказу, рушають "поширити прорив" на Братковичі. Відкритим 

поJІем, під важким обстріJІом ворожих гармат, заатаковують перед

ПЇJІJІЯ Браткович. Іх криє одинока батерія полевих гармат з піJІь Годо
вишні. Дев'·ять пробоєвих хвиль сотень 1-го .Куреня УСС зв'язуються 
на право із зосередженою бриrадою УСС, що йде під прикриттям 

п'ятьох своїх батерій на Городок. За першим ударом на уфортифіко
вані горби падуть Братковичі. УСС-и палять міст на залізничому ШJІЯ· 

ху з Городка на Судову Вишню й нищать рейки на просторі одного 

кіJІометра. Бриrада УСС підходить під ~Городок і бере його під rура

rанний вогонь своїх батерій. На жаль, ·бриrаді не дано наказу взяти 

Городок і це буJІо великою помиJІкою. 
1. Курінь УСС передає свої позиції 2. Куреневі УСС, а сам рушає 

з місця серед зимового дощу в обхід від заходу на Бурrталь. Штаб 
поJІку наказав ще тієї ночі, з 9. на 1 О. березня, взяти Бур·rталь та 
зв'язатися в північчю, з Янівською групою. КриJІовий, блискавичний 
удар вночі на останню перешкоду мав повний успіх. Сотні "Стрілець

кого Куреня Смерти" здобуJІи Бурrталь і на рано встановили в Гали
чанові зв'язок з Янівською групою. Наказ виконаний. Завершено 
прорив польського фронту - й що більше: замкнено перстень об
JІоги Львова. 

Тодішню ситуацію означує Сопотніцкі (стор. 117) так: 

"Польські війська, окружені в обсягу Львів-1Городок-Любінь Вели
кий, втратили зовсім свободу діяння. Брак довозу воєнного матеріялу 

та поживи ставив залогу та мешканців Львова з дня на день у що

раз важче положення, яке створювало дійсно грізну небезпеку виго
лодження та втрати столиці з усіми її наслідками - політичними, опе
ративними й моральними". 

На жаль, з нашої сторони не дано наказу 11. Корпусові вдарити на 
Львів. 11. Корпус стояв безчинно, а Шта1б ІІІ. Корпусу зробив фаталь
ну помилку. Замість кинути згруповані курені на Судову Вишню-Пере
мишль, він перекинув 1. курінь УСС до Янівської, а 2. курінь УСС до 
Яворівської груп, осла1блюючи цим зовсім непотрібно ударну вовчу
хівську групу. Найкраща нагода, яку УГА випрацювала в кривавих 

боях, щоб вирішити кампанію за Львів, за Західню Україну - змар
нована. Вина в тому наших Команд, Начальної та Команди ІІІ. Кор
пусу. Особливу відповідальність несе полк. Гриць Коссак, що привів 
в таке важке положення переможну вовчухівську групу. Він наказав 

здержати наступ на захід. 

Шанса перемоги перехилилася виразно в бік поляків. Польський 
штаб використовує ситуацію й починає доціJІьно діяти. Момент для 

того сприятливий, бо ослаблена вовчухівська група вже не доросла 
до нових завдань. А треба 6уло їй уже змагатися на два фронти. Перш 

усього поляки, ударами своєї львівської групи на •заході, зв'язують 
наші сили в перстені довкола Львова. При тому займають Керницю, 

Любовичі, Черляни, Любінь, Каменобрід. 
В Перемишлі з'являється - перекинена з Варшави - трупа ~ген. 

АJІєксандровіча з 4-рма куренями піхоти та двома батеріями. Ударами 
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на схід поляки здобувають 12. ~березня. Селиська і Биків, 13. березня 
Мостиська, а 14. березня -наладнують зв'язок з -групою Бекера в Су· 
довій Вишні. В дальшій акції проти нашого фронту відбирають від 
нас Кути; Дубрівку і Довгомостиська. 

На полі боїв з'являється ще одна польська ~група - познаньска, 
під командою ген. Конаржевскеrо. Вона нараховувала 5 куренів, 76 
скорострілів та 14 гармат; разом 4,2-48 вояків. Поляки розбиJІи нашу 
ударну вовчухівську групу під Милятином і Баром, розкололи її на 
дві частини, північну й південну та 19. ·березня 1919. р. ввійшли до 
Городка з заходу. Наш обложний перстень довкола Львова розір
ваний. 

У зв'язку з тими невдачами на фронті уступає полк. Коссак, а 
команду ІІІ. Корпусу перебрав ген. rембачів. Поляки продовжують 
наступи. Ген .. конаржевскі йде згідно з наказом на Львів, а ген. Алєк
сандровіч на північ, на Краковець-Яворів. 

Правда, 17. березня, у висліді інтервенції української делеrації, 
начальні команди обох армій - українськоі й польської __,.. дістали 
радіограми РадJІ Чотирьох (Клемансо - Вилсон - Ллойд Джордж -
Орляндо) з зазивом негайно припинити бої, доки справу територі· 
яльного спору не пола.годить Мирова ·Конференція, - але "Начельне 

Довудзтво В.схуд", у наказі ч. 5400/1 до ген. Івашкєвіча, який 19. бе
резня перебрав команду над усіми польськими військами на сході, дав 
такі інструюції: 

"Найвища Рада Мирового Конrресу в Парижі видала наказ, щоб 
припинити воєнні кроки. Відповідні депеші відходять одночасно. Щоб 
використати залишений до завішення зброї час, "зехrЦе пан rенерал". 

перевести акцію з метою зайняти простір Краковець-Яворів-Добро· 
стани-Янів-Немирів. Дальше був би бажаний удар у південному на

прямі з метою зайняти Рудки. Успіх повинен ·бути запевнений." (За 
Гупертом: "Валькі в ІМалопольсце Всходнєй", стор. 228). 

27. березня група Конаржевского відкинула наш І. Корпус (диві

зію Долуда .і 10. rбриrаду) на лінію Верешиця-Маrерів. Передтим уже~ 
випадами зі Львова, поляки здобули Кожичі, Домажир, Страдче. 

Стало очевидним, що наш бій за Львів програний. Що більше --:
поляки вирівняли ·свій дуже незручний фронт і ма.л;и тепер уже змогу 

заплянувати великі стратегічні потягнення. 

Начальна Команда УГА припинила зачіпні бої. В районі Белза, 
Жабча і Долгобича проходили ще менші удари частин І. Корпусу, 
але вон_и не мали вже ніякого більшого впливу на заrгальне положення. 

Сили, якими диспонувала УГА в березні 1919. р., можна подати 
все ще тільки приблизно. Про її чисельність може ·зорієнтувати акт 
Харчового Уряду при Державному ·· Секретаріяті Внутрішніх Справ. 

Число акту 1408,1 ЧХ 2205 подає на березень 1919. р. такий стан: На 
фронті 4,000 .с:гаршин і 65,000 стрільців, а в запіллі 2,000 старшин і 
55,000 стрільців. Якщо Харчовому Урядові йшлося про зорієнтування 
в запотребуванні харчів на місяць березень, то треба прийняти ці 
цифри як з~округлені. З числа приявних на фронті треба відчислити 
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на помічні формації, обози тощо, отже за ·боєвий стан можна прий
няти 38,000 до 39,000 багнетів і шабель. Поляки оцінюють наші бо
єві сили з 17. квітня 1919. р. на 910 ·старшин та 37,057 вояків, що мали 
до розпорядимости 201 гармат, 20 літаків, 4 панцерні поїзди та 39 
автомашин. Це на іх рахунок було 63 і пів куренів, 40 батерій і 7 
сотень кавалерії. Харчовий стан на той день вони подають 1,412 
старшин та 53,'224 стрільців, а6о разом 54,636. 

З початком листопада 1918. р. повернувся з німецької тюрми до 
Варшави Юзеф Пілсудскі. Він став Начальним Вождем і одночасно 
Начальником Держави, головою уряду. Але від серпня 1917. р. діяв 
у Парижі "Комітет Народови" з Романом Дмовскім, який уважав себе 
вже давніше урядом Польщі. Він не признавав Пілсудского. В березні 
1918. р. французький уряд віддав до диспозиції Комітету польські 

легіони (дві дивізії), які ·були зорганізовані у Франції. Пілсудскі ви
магав вислати їх у Польщу, але Дмовскі вима·гав уступлення Пілсудс

кого і передачі влади Комітетові. Непорозуміння тривали й загос
трювалися. В січні 1919. р. була навіть загроза державного перево
роту у Варшаві, але Пілсудскі притягнув до співпраці соціялістів. 

Польські фахівці взялися за організацію армії (зразу добровольчої). 
Щойно в лютому 1919. р. Комітет Народови закінчив свій спір з поль
ськими активістами. По згоді з Пілсудскім, перший сейм у Варшаві 
прийняв тоді конституцію і це дало змогу Франції вимогти від Ан

танти визнання Польщі як союзника. У висліді цього визнання допу
щено представників Польщі до Мирової Конференції. Маючи за со

юзника Францію, поляки почулися на міжнародній арені певнішими 
себе. Бони продовжували дальше вести проти українців аморальну 
політику, вживаючи неправди, підступу, перекручування фактів, фаль
шування історії, недотримування зобов'язань. 

Натомість Об'єднана Делеrація УНР, складена з представників 
Директорії і делеrатів ЗОУНР, не змогла добитися подібного визнан

ня Антантою Української Держави. Представництво УНР очолював 

інж. Сидоренко, а ЗОУНР д-р Василь Панейко. До грудня 1919. р. о6і 
делеrації виступали спільно й однозгідно, але коли в грудні отаман 

·Петлюра договорився .з поляками, почалися окремі виступи двох у-
країнських делеrацій. 

Наше становище чимраз погіршувалося - і під стратегічним і 

під політичним оглядом. Наші делеrати в Парижі дальше твердо ві
рили в "чародійність" права самовизначення народів. Тимчасом боль
шевики, опанувавши б. лютого .Київ, заливали Україну, а •бої за Львів 

усе далі протягалися. 

Нічним випадом зі Львова 15. квітня 1919. р. поляки зайняли 
Чортківську Скалу і Лисиничі. 19. квітня вдарили на 2. Коломийську 
і 7. Львівську бриrади та відкинули їх із Скнилова та Любіня Вели

. кого на південь. 20. квітня проломили фронт ·2-ої Коломийської і 3-ьої 

Бережанської бриrад під Львовом. Забрали Басівку, Глинну, Сокіль
ники, Солонку, Зубру, Пасіки Зубрицькі, Вульку й Цішки. 29. квітня 

вдарили на групу от. Долуда і 4. Золочівську бриrаду. та здобули 
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Брюховичі, Лису ~Гору, Михайлівщину, Малехів, Дубляни, Сороки, 
Підбірці, Миклашів і Підберізці. По кількох дня наш фронт відходить 
уже так далеко, що Львів звільнений від обстрілу наших гармат. 

Знеохочена УГА реаrує на неповодження. Всякі ворожі підшепти 
та поголоски про "зраду старшин" знаходили м'який rрунт. Падала 

боєва мораль. Почалися нарікання, невдоволення, дезерція. 

Ліві тенденції, що появилися вже не тільки в терені, але і в армії, 

кріпшали. В органі УГА "Стрілець" вже й давніше появлялися статті, 
які треба ·було конфіскувати, а деколи відсилати з фронту часопис 
назад з протестом, а тепер врешті дійшло до того, що треба було 

звільнити редактора В. Пачовського. З другої ·сторони - гурт стар
шин з Палієвим вбачали одинокий рятунок в тодішній ситуації в 
твердій руці уряду. Почали думати про військову диктатуру і з тими 

плянами звернулися до полк. Д. Вітовського, якому саме плянували 

передати владу диктатора, та він на це не погодився. 

Посилився також вплив Станиславівського "Республіканця", ор
гану Селянсько-Робітничого Союзу. Цей Союз постав з початком 

1919. року, оснований Осипом ·Безпалком, Володимиром rадзінським 
та Дмитром Дем'янчуком. В Станиславові перебували в той час -
між іншими гостями з Наддніпрянщини - Микита Шаповал та Ми
кола Ковалевський. Вони старалися створити по лінії соціялістів

революціонерів "Селянську Спілку" в Галичині. За їхньою допомогою 
відбувся 30. березня 1919. р. в Станиславові з'їзд Селянсько-Робітни
чого Союзу. На тому з'їзді вирішено жадати від Української Націо
нальної Ради прийняття в її склад вибраних на з'їзді делеrатів із 
Сельробсоюзу - і то в кількості всіх 61. 

"Республіканець", що атакував Національну Раду за буржуазність, 

дістав союзника в га·зеті "Нове Життя", яку трупа соціялістів-револю
ціонерів відкупила від Козловського. Врешті, коли есери задумали 

державний переворот*), Уряд ЗОУНР наказав 17. квітня заарешту
вати М. Шаповала, М. Ковалевського і др. Від польового суду спасла 

іх дружина М. Шаповала, що через свої зв'язки добилася їх звіль
нення та виселення поза межі Галичини. 

Ще в грудні 1918. р. ліві елементи серед робітництва зорганізу
вали в Стебнику ·біля Дрогобича ".Робітничу Раду". У зв'язку з тим: 
в січні 1919. р. в Дрогобичі створено підпільну військову групу. Ви

кори·стовуючи першу нагоду, вона виступила активно в ніч з 14. на 
1'5. квітня 1919. р. До спілки з мілі~цією вона захопила Станицю Мі
ліції та залізничу станцію в Дрогобичі. Але стягнені частини "Гу
цульського Куреня" та панцерний поїзд з групи "Рудки" з місця, ще 
до вечора, зліквідували т. зв. "Дрогобицький бунт". 82 обвинувачених 
в бунті стало перед польовим судом, який засудив двох учасників 

бунту до розстрілу. 

На східньому фронті проти большевиків - наше положення ка
тастрофальне. Дві наші групи, що здержували большевицькі насту-

*) Віктор Андрієвський: "З минулого", 11. том (2-а частина "Директорія", стор. 
256). Вид. Берлін 1923. 
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пи, - група от. П. Шандрука та от. Ляєра, - відступили вже в око

лиці Збруча. Дня 1. травня 1919. р. Начальна Команда УГА зверну
лася до поляків з пропозицією застановити бої. Коли відповіді не 
було, 9. травня повторено пропозицію згідно з вимогою Паризької 
Конференції. І ~цим разом відповіді не було. 

ІІІ. 

ПОЛЬСЬКА ТРАВНЕВА ОФЕНЗИІВА 

Прочищуючи собі дорогу на •схід, поляки перш усьо.го вдарили 
15. травня на ІІІ. Корпус, на :групу "Нрукеничі'', що стояла на J11Hll 

Волчищовичі-Гусаків. Цього фронту ·боронили наші 4 курені з 3-ма 
батеріями. 

Уся польська 4-та дивізія •ген. Алєксандровіча легко відкинула 
нашу лінію на Стрвяж. Одночасно З-тя польська дивізія з Хирова за
атакувала гору Радич і -село Сушицю. Групу "Глибока", що там опе

рувала, відкинула на Стару Сіль, де її і роз;била. Група "•Глибока" 

була змушена відійти на Старий Самбір і злучитися з Гірською бри
rадою от. Черського. Тому, що Гірська ~бриrада опинилася без на

боїв, була змушена перейти разом з частинами групи "Гли·бока" через 

Турку на Чехословаччину. 
Це дало •змогу пояякам без труду відкинути і нашу лінію із 

Стрвяжі на Самбір, а 17. травня на Дрогобич. 
Під ударами поляків відійшла група ''Рудки" із Стоділок-Волчи

щовичів до Конюшок Семенівських, де знайшлася в прикрому поло
женні. Щоб не попасти в полон, відійшла через Велике Болото. 

7. Львівська бриrада залишила лінію Стоділки-Щирець, 16. трав
ня віддала Комарно та відійшла на Миколаїв над Дністром. Протягом 

кількох днів фронт ІІІ. Корпусу, на якому стояло 15,000 багнетів, 
кількасот скорострілів та ЗО .гармат, розлетівся. 

І. Корпус пробував в першій половині травня протинаступів в ра
йоні Белза, Жовкви та Рави Руської. Та проти І .. Корпусу і волинсь
кого фронту з'являються перші дивізії ген. Галлера. 

Головний •Штаб Дієвої Армії перекинув з початком травня нецілу 
дивізію Сірожупанників на волинський фронт, на лінію Колки-Переспа
Локачі. Фронтом командував ген. Олек·сандер Осецький. Дня 1'5. трав
ня поляки вдарили на волинський фронт, сфорсували Стоход і 16. 
травня зайняли Луцьк, де забрали в полон велику частину Сірожупан
ників разом з іх командантом, ген. Мартинюком. Звідтіля пішли вже 

без найменшого спротиву наддніпрянських частин на Рівне, Радивилів. 
Тоді головий отаман Петлюра став шукати знову порозуміння в по
.пяками, .яке й наступило в червні. 

Через те і І. Корпус мусів відступити. Залишив Куликів, Сокаль, 
Кристинопіль і Мости Великі. 20. травня віддав Камінку Струмилову, 
а 21. травня Радехів і Стоянів. Відступ І. Корпусу пройшов в упо
рядкованих боях. 

У зв'язку з загальною ситуацією мусів під ударами групи літаків 
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.та далекобій1;1ої .артилерії відступати і 11. Корпус. його частини по
-далися ІІ~ Перемишляни і Рогатин. 

-.Правд.а, •ге~.~ .Курманович, передбачуJ()чи подіі*), випра'Цював. був 
·.:~:~лян,: ~9. .. ЯІщму, не. ждучи загального .. польського наступу, треба було 
перегрупувати УГА, скріпити я~щайбільше групу "Рудки" та переки
нути скорим темпом відділи з інших фронтів, зосереджуючи всю ар· 

мію над Дністром, по його правому боці. Звідсіль офензивними ак
ціями чи оборощщм сцособом продо.sжувати. :боротьбу. Район за 
_Дністром, а ще ~більше К_арпати, ·був дуже пригідний до ведення за
тяжних, завзятих ··боїв.·· Перед фронтом· Дністер, з великим болотом, 

не вимагав сильної обсади. Ліве крило, оперте на гористий терен, 
~б'і.ньиі надава.лося до оборони, Чим рівнина. Фронт був би скор·оче
ний на . одну третину і - зліквідувавши Окружні Команди із заnас
ними відділами із окру~г на північ від Дністра - можна було · скрі
-пнти ар;r.;.ію. Залізничі лінії Самбір-Ужгород та Стрий-Мукачіь давали 
:легкий з~'язок із Заходом. На жаль, проти цьо.го одиноко доцільного 
пля.ну виступив рішуче прем'єр ·Голубович і Головний Отаман. 

:-. Щоб сщ1нити .3-тю і4-ту польськІ дивізії на лінії ДрогобиЧ~МИ:ко
лаїв н/Дн., от. Тінкель·, · командант ·2. Коломийської бриtади, Дістав 
наказ останками 7. Львівської та 2. Коломийської бриtад боронити 
мостового причілку в Миколаєві над Дністром. Решта частин ІІІ. Кор
пусу віДтs1:гається на Дрогобич-Стрий, з метою здержати поляків на 
ріці Бистриці. Та ще заЇ<и наші частини осягну.ли вказані rіозИщії, по
·ляки ·скорим ударом забрали Миколаїв н/Дн. ІІІ. Корпус відходить 

·дальше. 18. травня впав Дрогобич і ·Борис.лав (Начальна Команда на
казала ;:Jалишити нафтовий терен неушкодженим!). 

. В такій ситуації наші корпуси дістають наказ переговорювати в 
'і:юЛяками. Висилали парляментарів і пропонували встановити переми
ря - хай і на лінії Бартелемі. Одначе ген. Галлер, що із своїм фран
цузьким штабом стояв тоді в Люблині, відкинув пропозиції і заЖа
-дав повної капітуляції. 

В тому· чаСі з'являють.ся вже всі дивізії Галлєра проти усего фрон
ту УГА. Поляки продовжую·ть офензиву і 24. травня осягнули .Лінію 
Болехів-Ходорів-Бі•брка-Буськ . 

. коли ж наші дипломати в Парижі представили 22. травня 1919. р. 
-ситуацію перед Клемансо, він зажадав вияснення від Падеревского. 

йому вияснено,. що "українці від довшого часу атакували польсьі<і 
позиції в Східній Галичині, стараючись ·одночасно відвернути увагу 

безперестанними пропозиціями перемир'я - і, щоб покласти нарешті 
край двозначній поведінці, Начальне Польське Командування . нака
·зало запевщ1ти собі ситуацію в офензивний спосіб." 

УГА відійшла в трикутник між Збручем, Золотою Липою і Дніс

тром: І. -Корпус ца Кра·сне-Золочів-Тернопіль-Теребовля, 11. Корпус на 
ПеремІf;Ішляни-Підгайці-Чортків, а 111. Корпус на Галич і МонастИ
·Р1':,ська. ·одночасно в розгубленій Начальній Команді У·Г А постає пи-

. *) Віктор Курманович: "Відворот УГА за Збруч" (Причинки). Літопис .Червоної 
І<ЗЛИнИ~· ч: 5;._ т.равень 1934'. 
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тання - що !Ж дальше? Однозгідности в тому напрямі, що дальше 

робити, не було. Ген. Омелянович~Пав.ленко був за тим, щоб відійти 
на Наддніпрянщину, а ~ген .. Курманович, щоб перейти до Румунії. Спра
ву вирішили румуни, які 23. травня Т919. р. :за.Жадали очистити їм ва
лізничий шлях Снятин-Коломия-Хриплин·Делятин, бо вони; мовляв, 
nоtребують шляхів для операцій · проти мадЯрськИ:х 1б'6льwевиків. Ви-
бору не було. · · 

Дня 24. травня відходять наші ча.стини зза Дністра на . Товмач . і 
Отинію, а 25. травня польська '6оївка займає ~таниславів. Створена · З 
наших розбитків група ·~нижнів'', під командою сот, Вол. Бемюі; 
зайняла лінію Дністра, КоропеЦ.ь-ЄзупіЛь. ' 

Державний Секретаріят переїхав до Бучача, де тоді . 1була. На
чальна Команда У.ГА. Велике майно, всі магазини, що були в- запіл.пі 
ІІІ. Корпусу, пропали. Ізза виступу польської "боївки в Станиславові, 
не вивезено жодного військового майна зі " Стщшславова .. Ве.л~к.е м;tй~ 
но остало теж в Тернополі. Надіслані ·з Чехословаччини кі~ька ва~ 
гонів набоїв так і застрягли в Лавочному. УГА знайшлася в незавид
ному положенні. Аж тепер виявилися нас.Лідки неналаднання належ
ної співпраці фронту з запіллям та помилки наших штаб~в. 

На день 12. червня скликано в монастирі оо. Василіян в Ьjчачі 
Державну Нараду. На нараді були: Президент д-р Петрушевич, ген; 

Омелянович-Павленко, ген. О. Греков, · nоЛк. В. Курманович, між інши
ми командантами й коиандант 7. Львівської бриі'ади майор А. Бізанц'; 
та кілька Державних Секретарів. Після перегляду фатальної · ситу• 
ації на фронтах, вирішено викори·стати всі можливості оборо'ні{ Га.пи~ 
чини, а в крайньому випадку - перевести УГА за Збруч. Майор Бі
занц енергійно заступав дум1<у протиудару на польський фронт. 

ПідстаршинськttА курс скорострілів в Стрию. Лютий 1919. р. · 
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IV. 

ЧОРТКІВСЬКА ОФЕНЗИВА 

Деякі дослідники боїв УГА схильні приняти за факт, що плян уда
ру на Чортків ;прийшов самочинно із порозуміння старшин 7., 3. та 1. 
бриrад. Ген. Омелянови·ч-Павленко стверджує, що оперативний наказ 
із 7. червня 1919. р. (наказ удару на Чортків) був виданий за підписом 
його та начальника оперативного Штабу, майора Льобковіца, який са

ме й зробив плян. Правда, ген. 0.-Павленко не вірив у глибокий на
ступ і не передбачував його, тому щойно дальша офензива, поза Чорт

ків, це - на його думку - й є "офензива Грекова". 
Мабуть відважна думка протиудару, яку на нараді в Бучачі засту

пав майор Бізанц, була причиною, що ген. 0.-Павленко дав наказ за
стосувати офензивно-дефензивний спосіб ведення дальших операцій. 

Можна сказати - боєвий настрій армії, яка бажала перейти до уда
ру, вплинув на Головний Штаб так, що ген. 0.-Павленко видав нака3 
ч. 7. Дальше продовження офензиви від 9. червня належить вже без
перечно до наказів ген. Грекова. 

Ген. М. Тарнавський теж стверджує, що ген. Павленко видав був 
наказ: на лінії Серету прикласти су.проти ворога тактику оборонно
зачіпну, значить, робити час до часу малі випади, щоб спинити розгін 

польського наступу. 

Дня 7. червня полк. В. Курманович ізза хвороби відійшов, а обо
в'язки шефа штабу перебрав тимчасово сот. генштабу Вільгельм 

Льобковіц. На місце уступившого ген. 0.-Павленка Начальним Вождем 
УГА став в ночі з 7-го на 8-,го червня ·ген. Олександер Греков. 

З початком червня 1919. р. УГА займала боєву лінію: Збручем 
попід Гусятин, через Пробіжну-Угринь, попід Ягольницю через Ус
тєчко - Дністром. 

Поляки, переконані, що УГА вже не існує, задержалися на лінії 
Збруч-Гусятин-Копичинці-Чортків-Ягольниця-Джурин-Дністер. 

В міжчасі частини Дієвої Армії, особливо Корпус Січових Стріль

ців .під командою полк. Коновальця і Запорізька Група, відбили в 
большевиків Старокостянтинів, Проскурів, Кам'янець, Дунаївці та Яр

молинці. Уряд УНР перенісся до Кам'янця. Забезпечена Qтак бодай 

від сходу УГА - користає з бездіяльности поляків, відпочиває і на 

скору руку переорганізовується. fi ядро стає ще міцнішим, бо все 
хитке й слабодушне відпало під час відступу. 

Зменшена, без достатнього озброєння й устаткування, УГА мала 

проти себе польську армію, зміцнену армією ген. Галлера, що в сво
му складі мала 8 дивізій. (На з'їзд польських ветеранів Галлерової 
армії в ЗДА, в Шикаrо в 1957 р., ген. Галлер прислав письмо, в якому 

стверджує, що його армія складалася з 3-х корпусів, в яких було 7 
дивізій і восьма ген. Желіrовского. Про. прихід її в Польщу пише 

Галлер так: "Ці війська не відпочивали в Польщі, але негайно му

сіли йти на фронт. Там вони славно відзначилися в боях за Львів і в 
цілій "Малопольсце Всходнєй", а далі в переможній битві за Варшаву 
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15. серпня 1920 ... "). На ділі це вже французько-польська армія. Уі 
штаб складався з самих французьких старшин, що нераз було причи

ною гострих терть між поляками і французькими штабовцями. Армі>t 

Галлера була забезпечена найновішим воєнним матеріялом французів 
і великим транспортовим парком. Події від червня 1919. р. можна вва

жати інтервенцією Франції, яка почала діяти вже в своїй "сфері". От

же УГА стояла проти три рази сильнішого від себе і добре озброє
ного ворога. Одиноким нашим союзником була велика моральна сила 
галицького стрільця, який знав, за що воює і радо йшов на нові, тяжкі 

бої. 

Виділ Української Національної Ради передав президентові: 

д-ру Е .. Петрушевичеві повну законодатну й виконну владу. Дня 9. 
червня 1919. р. д-р Петрушевич став Диктатором Західньої Области 

Української Народньої Республіки. На місце розв'язаного Держав

ного Секретаріяту, прийшли Уповажнені поодиноких ресортів. На 

місце Державного Секретаріяту Військових Справ прийшла Військова 

Канцелярія Диктатора . її шефом був назначений пполк. Карло Долє
жаль. 

Диктатор звільнив ген. Омеляновича-Павленка зовсім з армії. Ше

фом штабу УГА назначив полк. 1Карла Штіпшіц-Тернову. 
УГА силою 25,000 багнетів рушила зі своїх становищ в атаку. Нас

туп виглядав під кожним оглядом на ризико. 

Офензиву започаткувала 7. Львівська бриrада, що 7. червня вда
рила на Ягольницю і здобула її. Загальний удар на всему фронті по-

Підстаршинський курс скорострілів лри Вишколі запасного куріня в Стрию. 
Лютий 1919. р. В середині (плащ з ковніром) командант Вишколу, от. Омелян Клюн. 

417 



чався 8. червня. Зранку почалася артилершська підготовка, а попо
лудні 7" 3. і 1. (УСС) бриrади заатакували Чортків-Вигнанку; Позиції 
здобуто, забрано кілька сот полонених, гармати й великий ·обоз. Того 
самого дня 5. Сокальська бриrада, на відтинку 1. Корпусу, захопила 
Копичинці. Звідтіля 1. Корпус взяв напрям на Теребовлю-Тернопіль; 
11. Корпус наступав на Бучач, а ІІІ. Корпус лівим берегом Дністра, рів
нобіжно до 11. Корпусу. 

Тому, що проти 11. Корпусу виявилися найслабші ворожі сили, 
треба було припускати, що поляки зосередили більші сили проти 

І. Корпусу. Через те полк. Шаманек, шеф штабу 11. Корпусу, спряму
вав 3. і 7. бриrади - на власну руку - І. Корпусові на підмогу. Як вия
вилося, потягнення було правильне, бо приявність тих бриrад на пра

вому крилі армії унеможливила полякам окрилення УГА і відрізання 
її від Збруча. Замітний є наказ військам, виданий Начальним Вождем 
дня 9. VI. 1919. р. (ч. Оп. 3072). Наводимо його в цілості: 

Начальна Команда Галицької Армії. 
НАКАЗ ВІйСЬКАМ 

Ч. Оп. 3072 Новосілка Костюкова, дня 9. червня 1919. 
В щасливий для Галицької Армії день, славний побідою під 
Чортковом, я приняв на себе безпосередне командування Вій

ськами. Поздоровляю Армію з великим успіхом і гарячо дякую 
всім учасникам і героям послідних боєвих днів. Твердо вірю, 

що від сьогодня ми будемо знати тільки слово "Вперед" і бо
єм та хоробрістю добудемо назад всю нашу землю. Бог свід

ком, що ми боремося за святе і праве діло. З Богом вперед! 
Памятайте, що в нас муніціі мало і бережіть її до посліднього. 

Памятайте, що ми воюємо з військами в чеснім бою, а мир
них жителів, якої-б народности вони не були, не обиджайте і 
не переслідуйте під загрозою як найострійшої кари. 
Згідно з ориrіналом: Начальний Вожд Військ: 
МИКИТА ПЕТРО, хор. Греков, генерал. в.р. 

(Хор. Микита Петро, це начальник оцеративної канцелярії Началь

ної Команди.) 

Дня 10. червня ІІІ. Корпус розбив поляків силами 2. Коломийської 
і 8. Самбірської бриrади під Язлівцем і вийшов на лінію Монастириська
Нижнів. Звідсіля 8. бриrада рушила здовж Дністра, а 2. і 11. беруть на
прям на Підгайці. Здобувши Підгайці, 2. бриrада прямує на Галич, а 
11. на Рогатин. 11. червня УГА осягнула лінію: Хоростків-Янів-Ласків
ці-Трибухівці-Язловець-Золотий Потік. 

Цілий тиждень поляки промовчували події на фронті. Щойно 14. 
VI. вони вмістили в сво йому воєнному комунікаті таке: "На північ від 
Дністра війська ген. Павленка помимо принятих зобов'язань, не зали
шили боротьби; вдарили на наші становища над Золотою Липою і 
на південь від Озірноі. Бої тривають." Звичайно, ген. Павленко не 
був вже в той час Начальним Вождем і взагалі не приймав жодних 

зобов'язань. 
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Під Теребовлею зустрів І. Корпус поважний спротив, але маючи 
в допомогу дві бриrади з 11. Корпусу, відкинув ворога на Тернопіль. 
Того самого дня, 12-го червня, взято Бучач. 

Коли полякам не вдалося відрізати УГА від Збруча окрилюючим 

маневром, вони вирішили розірвати нашу армію на дві частини. На
казали познанській дивізії вдарити через Денисів-Купчинці глибоким 

клином на південь. Але саме на цей відтинок фронту наступала 1. бри
rада УСС. її завданням було взяти Денисів-Купчинці і Ходачків Вели

кий. Зранку 15.VI. вступили в бій за Купчинці 2. і З. курені УСС, а 
1. курінь УСС вдарив на окопи правого крила Ходачкова. Саме серед 
зливного дощу сотні 1. куреня УСС прорвали ворожий фронт у пер
шому штурмі та під командою пор. Вол. Калини виконали сміливий 
рейд, виходячи на зади польському лівому крилові під Купчинцямн. 

Зрушивши вороже крило, сотні УСС одночасно взяли під скоро
стрільний вогонь полк познанщів, який чвірками маршував до Дени

сова на прорив. Коли й .2. і З. курені УСС пішли в атаку, розгромлені 
познанці розсипалися в паніці на Таурів. 1. курінь УСС здобув Горо
дище. Цим сотні "Стрілецького Куреня Смерти" записали по Доли
нянах, Вовчухах, Братковичах та Бурrталю ще одну сторінку своїх 

проривних ·боїв в історію УСС-ів. Штаб армії надіслав 1. бриrаді УСС 
високе боєве признання, а Диктатор ЗОУНР відзначив 6 старшин 1. 
куреня, учасників рейду, грамотою за "хоробре поведения перед во

рогом". Коли б полякам була вдалася задумана операція, Чортківсь

ка офензива була б задержалася вже на лінії Купчннці-Ходачків Вел. 

11. Корпус спрямував свої бриrади на Бережани. І. Корпус з лінії 
Настасів-Чортория-Мишківці-Грабовець рушив на Тернопіль. На Пет

риків вдарила 4. Золочівська бриrада, на сам Тернопіль 10. бриrада, 
скріплена групою от. Ляєра, а від Бірок Великих, на правому крилі, 

наступають 9. та 21., щойно сформована бриrада підчас відступу зпід 
Львова. Взявши lб. червня Тернопіль, І. Корпус рушив на Красне-Бро

ди. Поляки згромадили значні сили, бо понад дві дивізії, проти 11. Кор
пусу в напрямку на Бережани. На цій лінії вони задумали врешті спи

нити офензиву наших бриrад. Наш Штаб кинув на Бережани п'ять 
бриrад. Логічно - під Бережанами вив'язалася одна із найбільших 

битв в українсько-польській війні. Бої почалися 17. червня 1919. р. і 

тривали до 20. червня. З нашої сторони керував ними пполк. А. Бі
занц, що має до диспозиції п'ять бриrад. 3. Бережанська бриrада пі
дійшла з частиною 12. (новоствореної) з південного сходу. Вона зай
няла Потутори-Шибалин і просунулася 18. червня на Лисоню. Арти
лерія 7. бриrади взяла під свій вогонь південні укріплення Бережан. 
а піхота демонструє атаки, щоб стягнути на себе всю увагу ворога. З 

заходу підійшла 11. бриrада, яка мала за завдання замкнути відступ 
полякам, зайняти Рогатин і перерізати нараївський шлях. В запас на

значена 6. Равська бриrада з І. Корпусу. 

Дня 19. червня наспіла спішними маршами через Козову, кинена 
на Бережани, 1. бриrада УСС. Вона вже з маршу прорвала ранком 20. 
червня зв'язки ·Бережан з півночі та створила північний фронт на лінії 
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села Жукова. Бриrаді ~'СС призначено найважнішу ролю - взяти 
штурмом Бережани. В своє розпорядження вона дістала артилершсь

ку групу з 15-ти батерій, якою командував найкращий в нас артиле

рист, майор Я. Воєвідка. Та на її шляху ще могутня перешкода. На 
·горбі, що опановує ціле передпілля від півночі і замикає шлях на Бе
режани, сильно окопаний цвинтар в Гиновичах. його треба перш усьо

го здобути. По наказу 1-го полку УСС переводив це завдання пор. 

Вол. Калина. Призначена на удар 2-га сотня виконала обхід і взяла 

штурмом цвинтар з боєвою бравурою таки за першою атакою. 

1. курінь УСС, піддержуваний гураrанним вогнем батерій, взяв 

штурмом Гиновичі під вечір 20. червня і цим започаткував штурм 
усіх 12-ти сотень УСС-ів на Бережани. УСС-и проламали всі оборонні 

лінії поляків і вночі ввійшли з півночі до Бережан. 

На жаль, 11. бриrада не виконала наказу на час, бо спізнилася, й 
тому 2. курінь УСС сот. Білинкевича, що мав зв'язатися на нараїв

ському шляху з 11 . бриrадою, не міг здержати відпливу ,головних сил 

ворога на Нараїв-Рогатин. Все таки вдалося нам захопити багато 

складів, зброю, набої, уніформи (англійські). 

Битва за Бережани, яка замітна ще й тим, що по стороні поляків 
згинуло в боях 7 французьких офіцерів, виграна, хоч плян цілкови
тоrо окруження ворога не вдався. 

Інструктори при Вишколі скорострш1в у Стрию. Лютий 
1919. р. З права підхор. УСС Андрій Кіrічак. 
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По зайнятті Бережан, коли в армії розростався боєвий запал, за
значився і в усему народі великий підйом. Якщо б ми були мали 
досить воєнного матеріялу і належно приготовлений апарат, мож

на б було виповнити склад IV. і V. корпусу, які вже й почали були 
творитися. Молодь масово зголошувалася до війська, але на жаль 

тільки біля 20,000 із зголошених можна було прийняти в армію. УСС-и, 
як аванrард 11. Корпусу, опинилися 21. червня під Дунаєвом. Тому, 

що поляки виявили на тій лінії сильну обсаду, треба було боєм взяти 
їхні добре окопані становища. Здобути Дунаїв наказано 1. куренені 
УСС. йому приділено батерію із 6-ти полевих гармат, з якою пішов 
добровільно майор Я. Воєвідка. 

Шеф штабу бриrади, сот. М. Луцький, наказав демонструвати 
фронтальний наступ, а вдарити криловим ударом, обходячи ліве кри
ло оборони Дунаєва. Наказ виконано по мистецьки. Поки дві сотні 
підходили боєвим .ладом під фронт, виконуючи для ворога умисно 
видні рухи, які подвоювано і повторювано тими самими четами, за

вертаЮчи їх закритими від ворога місцями назад, вислано поза ліс 
на схід в обхід 2-гу сотню УСС, якою командував пор. Вол. Верхо
мий. Підхід піхоти і прецизний вогонь наших ,гармат (майор Воєвідка 
заложив під свій обсерваційний і командний пункт в окопі полевого 
штабу куреня УСС і сам кермував вогнем) стягнуло всю увагу во

рога й його запас на себе і це дало змогу пор. Верхомому виконати не

замітно обхід. Вдаряючи під вечір з крила та одночасно і з фронту, 
поляків розгромлено. Друга сотня взяла в полон повну сотню .лєrіо
нерів. Іх повів чвірками, куди було наказано, сам їх командант, поль

ський поручник, що представився Верхомому. 

З початком червня вислав був Головний Отаман Петлюра місію до 

Варшави під проводом ген. Сергія Дельвіrа, яка 16. червня заключила 
з польським командуванням - без порозуміння з урядом ЗОУНР -
договір про припинення боїв. Тоді прийнято демаркаційну лінію т. зв. 

"лінію Дельвіrа", що мала переходити від Залізців по ріці Серет, через 

Тернопіль до Острова, звідтіля знову Золотою Липою, дальше Дніс
тром аж до Незвиськ. Договір мав ввійти в силу 21. червня, та На
чальна Команда УГА не вважала його обов'язуючим для УГА. Наша 
офензива продовжувалась. 

На півночі І. Корпус здобув 21. червня 9. бриrадою Підкамінь, 
10-ою Лукавець, а 6-ою Пуків. Дня 22. червня ввійшов до Золочева. 
Поляки залишили Броди і стали на лінії Ожидів-Скварява-Гологори. 
25. червня пробували протиудару на Зборів, одначе він їм не вдався:. 
Наші частини захопили Ожидів і Белзець, при чому здобули панцер

ний поїзд із 2-ма ваrонами крісової муніції. І. Корпус пішов на Красне. 

11. Корпус з лінії Дунаїв вийшов на Гнилу Липу. ІІІ. Корпус йшов по

вільніше. 8. бриrада відбила спробу ворога перейти Дністер під Ниж
нивом, а 2. і 11. бриrади продовжували свої наступи на Бурштин

Ходорів. 2-ій бриrаді вдалося з тяжким боєм перейти Нараївку, взяв

ши 22. червня Скоморохи-Болшівці. Наступаючи через Бурштин, Ча
грів, вона вийшла 24. червня на річку Свирж. Одночасно, взявши 23. 
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червня Рогатин, 11. бриrада вийшла на лінію Дегова-Підкамінь-Яrлуш. 
Бриrада УСС, йдучи в аванrарді 11. Корпусу, зайняла 1-им куренем 

Виписки. 11. Корпус прямував на Перемишляни. Наступ на Перемишля
ни був назначений на 28. червня. Та поляки випередили нас всего на 
пів години. Дві польські дивізії, що були назад перекинені з іншого 

фронту на наш ( 4 дивізії Галлера, що були з нашого фронту спрямо
вані на північ, повернулися назад проти нас), розбили 3. Бережанську 
бриrаду на лінії Фірлеїв-Янчин. Вона відійшла до Нараєва-Бережан. 

V. 

Справу дальшого розвитку подій вирішив бій під Янчином. За 

невдачу під Янчином,що потягнула за собою поважний відворот, ро

бить ген. Тарнавський відповідальним до деякої міри полк. Шаманека, 

що прийняв :цей бій проти його волі. Полк. Шаманек знав дуже до

бре, що поляки врешті мусять перейти до протиудару. Не відійшов 

добровільно перед -більшими силами, а захотів загамувати проти

офензиву своїм ударом. 

Шта-б 11-го Корпусу станув з початком липня в -Копичинцях. З 

дивізіями Галлєра прийшов на фронт проти нас сам Юзеф Пілсудскі. 
Польська протиофензива почалася на всему фронті і то в менті, коли 

в УГА вичерпалися запаси набоїв. Бриrада УСС мала ще деякі запаси 

амуніції, одначе цим разом наступи поляків оминали її відтинків. УСС-и 

відступали все в менті, коли їм грозило окруження. 

З початком липня поляки вийшли на лінію Зборів-Козова-Мона
стириська, а до 1'5-го липня відкинули 11. і ІІІ .. Корпус за Стрипу. 15-го 
липня мусів теж І. Корпус віддати Тернопіль та відійти на лінію 
Теребовля-Янів-Товсте. 

Два дні перед тим, Начальна Команда ~А одержала рішення 
Найвищої Ради з Парижа, на яке так довго ждав наш уряд, вірячи 
в справедливість. Рішення було: "Для забезпечення осіб і майна мир

но.го населення Східної Галичини перед звірствами большевицьких 
банд, Найвища Рада Антанти і її союзників вирішила уповажнити 
провідників Польської Республіки продовжати свої операції аж до 
ріки Збруч. Це уповажнення не торкається ніяк рішень, що іх Най
вища Рада думає видати в справі політичного становища Галичини." 

Отак прийшла до нас давно вижидана "справедливість" Заходу. 
З початком липня наступили зміни в командуванні УГА. Диктатор 
Петрушевич звільнив ген. Грекова з обов'язків, тому, що один стар
шина з Нач. Команди звернувся був---без відома ген. Грекова - до 
французької місії з просьбою видати ген. Грекову французький: паш
порт. В звязку зі своїм звільненням звернувся ген. 'Греков до армії 

наказом Війська з 6. VII. 1918. (ч. 92) такого змісту: 
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НАЧАЛЬНА КОМАНДА ГАЛИЦЬКОУ АРМІУ. 

НАКАЗ ВІИСЬКАМ 

ч. 92. 

Чортків, дня 6-'ГО липня 1919. 

Розпорядженням Пана Уповновласного Диктатора я звільнений 
з посади Начального Вожда Галицької Армії. 

Оголошую відпис письма Диктатора: 

"Після одержаних мною відомостей про те, що генерал Греков 
просив прибувших до Галичини французьких старшин о видачу йому 

заграничного паспорта, я 6-~го липня без попереднього запитання 
звільнив генерала Грекова з посади Начального Вожда Галицької 
Армії." 

"Перевіривши ці відомости в особистій розмові з генералом rре
ковом я переконався, що просив французьких старшин один із стар
шин Начальної Команди •без жадного відома і противно бажанню 
генерала Грекова, що особисто ствердив мені згаданий старшина. 

"Цим оголошую всім, що імя генерала Грекова нічим не скомпро
мітоване і з його боку не було в цій справі жадної участи." 

Д-р Петрушевич. 

З тяжким серцем я покидаю дорогу мені Галицьку Армію, з якою 
зжився за цей місяць боєвих і успіхів і втрат. Вірю в святу справу 

цієї Армії, як я завжди писав про це у своіх наказах, і від всего, всего 
серця ~бажаю її нової слави і успіхів. 

З гордістю залишаю за собою звання Генерал-Поручника Галиць
кої Армії, яке заро·блене для мене побідами нашої славної Армії. 

Начальний Вожд Військ: 
ГРЕКОВ, генерал-поручник в. р. 

З оригіналом згідно: 

МИКИТА-четар. 

Диктатор Петрушевич приїхав в товаристві Секретаря Внутріш
них Справ, Д-ра Макуха, до штабу 11. Корпусу в Копичинцях і на

значив Командантом Армії ген. М. Тарнавського. "Передаю в Ваші 
руки, пане ;генерале, Галицьку Армію. ·Що Ви з нею зробите, куди 

поведете її, це вповні від !Вас ~залежне" - сказав йому. Шефом штабу 

Армії назначив полк. Альфреда Шаманека. 
Ген. Тарнавський вирішив перевести армію за Збруч. Супроти 

фактів і нічого іншого не оставало. Новий Командант УГА зразу 
висилає делеrацію: от. С. ·Шухевич, сот. Ос. Луцького і сот. Ром. Гу
зара-до поляків з дорученням виєднати у них найбільш уступок та 

запевнення, що по нашому відступі за Збруч вони не будуть нас 
не.покоїти і переслідувати. 

Тому, :що ген. Тарнавський числився також з тим, що .большевики 

можуть до того часу взяти Кам'янець, дав свою згоду на те, щоб 
сот. Ілько Цьокан поїхав в приватному характері до ·большевиків і 
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зорієнтувався про їх настрої та евентуальне становище до УГА, як 

вона перейде 13бруч. Парляментарі від поляків не повернулися. Сот. 
Цьокан зумів виконати доручення і повідомив, що большевики хо
тіли б взяти УГА в склад своїх армій. 

Гол. Отаман Петлюра настоював конечно на тому, щоб вже 
висилати допомогу за 6-бруч. ·Ген. Тарнавський дав наказ 5. бриrаді 
відійти в допомогу Дієвій Армії в напрямку Чорного Острова. Іншу 
бриrаду спрямував до Гусятина, з метою перебудувати рейки і при

готовити все потрі·бне на вивезення майна У·Г А за Збруч. , 
Та 5. 6риrада, що пішла неза~безпеченим маршем - як .це буває 

у "своїй державі"-завернула з Чорного Острова до Підволочиськ, бо 
її заатакувало розаrітоване населення. 

Начальна Команда у.г А видає наказ до відходу за Збруч. Відступ 
корпусів і 1бриrад почався 16-го липня 1919. р. Відтинком на північ від 
Скали переходив І. Корпус, на відтинку Скала-Залуче 11. Корпус, а на 
відтинку Залуче-Дністер ІН. Корпус. Дня 18-'ГО липня перейшли Збруч 
останні охоронні відділи УіГ А. 

Диктатура і Начальна Команда станули в Кам'янці. Туди ж перей

шла бриrада УСС, як запас Армії. 

Література 

1. Велика Історія України. Видав Іван Тиктор, Львів, 1948. 

2. Антін Крезуб: Нарис історіі українсько-польської війни 1918.· 
1919. рр., Львів, 1933.-Вид. "Червоної Калини." 

3. Ген. М. Омелянович-Павленко старший: Українсько-польська вій· 
на 191'8.-1919. рр., Прага, 1929 (Меркур Фільм). 

4. Володимир Калина: Стрілецький Курінь Смерти, Львів, 1936. 
Вид. І. Тиктора. 

5. Юзеф Сопотніцкі: •Кампанія польсько-українська, Львів, 1921. 

6. Історія Українського Війська, видав Ів. Тиктор, 1953., Вінніпеr. 

7. Ген. пор. А. Кравс: .Спогади (Наступ на Хирів), Вісті ч. 5-6 
(31-32). 

9. Ген. М. Тарнавський про Чортківську офензиву (відпис з ма· 
нускрипту). 

10. Т. Решетило: Коломийський Курінь в Угнівщині в 1918. і 1919. р. 
(преса). 

' 
11. Віктор Андрієвський: З Минулого 11 (2-<Га частина: Директорія). 

Вид. Українського Слова, Берлін 1923. 

12. Д. Паліїв: Жмут Споминів, Кал. Черв. Калини, 1935. 

13. В. Курманович: Відворот УГА за Збруч (Причинки). Літ. Черв. 
Калини, ч. 5., травень 1934. 
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д~Р Володи.мир Бемко, 
сотник УГА. 

' 
ВИПРАВА НА ЗАКАРПАТТЯ 

: ГенеЗу виправи військових частин УГА на Закарпаття трудно 
СЬОГОДНі роз'ЯСНИТИ. У КОІГО ЗрОДИВСЯ ЇЇ ПЛЯН, ХТО дав наказ та ХТО 
її започаткував - невідомо. А вже ж знаємо, що з округів Коломия 
і Стрий вислано в січні 1919. р. військові частини на Закарпаття з 
метою обсадити цю українську землю та прилучити її до ЗОУНР. 
Для зілюстрування тієї події ми наведемо декілька уривків зі спо

минів учасників виправи. 

У спогадах "Мармарош-Сигітська Кампанія" її учасник, чет. Сте
пан зи:бачинський, подає: 

"Я брав участь в еюспедиції на Підкарпаття з Сигітською гру
пою ~от. д-ра Дениса Маєра-Михальського, яка виїхала з Коломиї. 

В складі тої групи були: сотня угро-українських гуцулів-до•броволь
ців під командою чет. Поповецького, одна сотня коломийського rар
нізону під командою чет. Семанюка, сотня гуцульських стрільців під 
командою чет. Глушка, технічна сотня чет. Степана Зибачинськосо 
та кілька батерій артилерії. Дня 7. січня 1919. р. група виїхала з Ко

ломиї і в ночі того ж дня приїхала до Ясіня, де розоружила при
близно 250 мадярів національної rвардії. Дня 15. січня група зайняла 
Сиг.от та·· проголосила там українську владу. В два дні пізніше від 

сторони Надь-Бані розпочали румуни на·ступ. Тому, що виразний на

каз, Q~ру,~ної Команди в Коломиї забороняв, у випадку наступу ру
мунів, не входити з ними в бій, а старатися увійти з ними в перего
вори, група не розпочала боєвих дій. Мимо заходів команди групи, 
з руМунами не можна було договоритися і тому, на приказ одного із 

старшин групи, пор. Воробця, група почала вагонуватися до відво

роту.,, Вечером 17. січня ·група виїхала залізничим транспортом із 
СИГОТу. В дорозі до стації Міrеш-Камера румуни поЧали; обстріл тран
спорту. Почався бій, у висліді якого попало в румунський полон 20 
с:тарщ,ин та приблизно 4()() стрільців. Згинули тоді теж чет. Поповець
кий, ·чет.· Гафтанюк; були ранені пор. Воробець, чет. Посацький, чет. 

Ковч, хор. Циганюк. Полонені перебували 9 місяців в румунській не
во.tі, •звідки 14. жовтня 1919. р" за дозволом румунської влади, пе
реїхали на Україну 19 старшин і 320 стріл~>ців." 

У~сник тої .самої виправи, пор. Степан Глушко, говорить: 
"Дня 12. сіqня 1919. р~ одержав я наказ Оr<ружної Військової Ко

манди до виїзду на Карпатську Україну для скріплення куреня пор. 
Вікт~а Вор9бця. Виїхав з моєю сотнею з Косова також сот. Микола 
Саєвич. При.бувши до Ясіlfя,· на наказ пор; В. Воробця, ·посуцався я зі 

своєю сотнею ~- щшрямj. на. _СJІгот .. Мрім завданням. бу.ло розору.жу
вання мадярtьких Постерунків жандармерії, які ·зовсім ·не ставиJІИ: ні
ящ,tо .еіІОР.У•· Наші :відділи ·зайцЯJІJІ. Сигіт · 16; 1сjчІJЯ. 1919. р~ Команду 
міста передала команда групи мені .. В.цо~~:з .. J6, Щt. 1.7.,січня. почався 
бій з румунами. Наші частина_вицо.фувалися в напрямі на залізно-
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дорожну стацію. Тут стрінули ми сот. Д . .Маєр-Михальського, який 
був командантом цілої групи. На припоручення пор. Воробця розпо
чався відворот та вагонування до від'їзду. Наказ був для мене незро
зумілий. Сот. Маєр-Михальський, я і сот. .Саєвич зайняли місце біля 
машиніста. Коли ж ми виїхали із Сиготу, румуни розпочали обстріл 
нашого транспорту. Як показалося дальше, частина залізничих шип 

була· зірвана. У висліді бою було ок. 200 стрільців вбитих чи ране
них, прочі попали в полон. В полоні румуни трактували нас як боль

шовиків, ограбили з одягів, чобіт і грошей. По кількамісячнім по

буті в полоні нас звільнено і відставлено на Дністер." 

Про цю експедицію згадує теж сот. Микола Алиськевич в "Літо
писі Червоної Калини" за р. 1931. Він знову подає, що дня 19. грудня 
1918. р. в часі, коли Секретаріят був в Тернополі, вислано його, як 

представника нашого уряду, на припоручення полк. Д. Вітовського, 

до Будапешту в цілі закупна зброї, амуніції, одягу в обмін за нафту. 

У висліді тієї його місії був заключений до.говір, на основі якого 
мадярський уряд мав доставити 20 міліонів крісових набоїв, 500 ско
рострілів, означену кількkть .гарматніх набоїв, обуви тощо. Рівно
часно сот. Алиськевич зложив заяву про взаїмну неаrресію та вдер

жання приязного відношення до мадярського уряду. По повороті до 
Тернополя він не застав вже там Держ. Секретаріяту, бо цей пере

нісся. в міжчасі до Станиславова. Супроти цього сот. Алиськевич ви
їхав до Станиславова, де на засіданні Ради Державних Секретарів 

склав звіт з переговорів в Будапешті. В часі за•сідання Ради Секре
тарів з'явилася делеrація селян із Закарпаття зі скаргою, що мадяри 

граблять їхнє майно, а селян побивають, тож вони прохають "бра
тів галичан" про поміч. Вислухавши зажалення делеrації, Рада Сек
ретарів почала розглядати справу. Полк. :Вітовський боронився перед 

висилкою військ на Закарпаття та арrументував свій по·гляд браком 
потрі1бних для цього військових частин, натомість д-р Голубович був 
за висилкою допомоги й був тоі думки, що по злуці з Наддніпрянсь
кою Україною, при її помочі розіб'ють не тільки поляків, але в по
требі теж мадярів, та що ".братам закарпатцям треба помогти". Не 

було в цій справі ніякого виразного вирішення, а так •само не дійшло 
до зреалізування договору про доставу амуніції. 

Ще іншу версію про цю експедицію подає д-р Лонгин Цегельсь
кий. Він пише, що д-р С. Голубович, на домагання полк. Вітовсько
го, скликав в січні 1919. р. Раду Державних Секретарів. На цьому за

сіданні полк. Вітовський подав до відома, що наші геройські війська 
переступили Карпати й саме находяться на Закарпатській землі, роз
биваючи всюди мадярів та зайняли повітові осередки. На засіданні 
зчинила·ся нечувана буря, мовляв, полк. Вітовський розпочав на влас
ну руку свіжу війну. Щоб вийти з цієї ситуації, д-р Л. Цегельський, 
як Секретар Закордонних Справ, порадив вислати до Будапешту нову 
делеrацію з заявою, що наша експедиція на Закарпаття не є ніяким 
ворожим кроком у відношенні до мадярів, а тільки превентивним за
ходом проти обсади країни чехами й румунами. Зредаrовано відпо-
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відну ноту та вислано з нею до Будапешту от. Рожанковського і о. 
д-ра Гната Цегельського. 

Насвітлення, як бачимо, зовсім суперечні, але є дані на те, що 
експедиція була вислана без відома д-ра Евгена Петрушевича. 

З кінцем -грудня 1918. р., в переїзді з Відня через Будапешт, д-р Е. 

Петрушевич переговорював з тодішнім президентом Мадярщини, гра
фом Каролі, відносно Закарпаття. Граф Каролі визнав принцип само
визначення народів, а д-р Петрушевич зі своєї сторони по-годився не 

встрявати ~безпосередньо в справи Закарпаття, а передати вирішення 

цієї справи мировій конференції. Д-ру Петрушевичеві йшлося м. ін. 

про те, щоб не замикати за собою одинокого віконця до західнього 
світу та не мати на тилах ворога. Д-р С. Голу~бович, тодішній прем'єр 
Ради Державних Секретарів, безумовно мусів знати про цей договір. 
Договір д-ра Петрушевича мав місце під кінець грудня 1918. р., а 

експедиція на Закарпаття почалася 7. січня 1919. р. 
Правдою є, що були серед нас максималісти, які не числилися з 

дійсністю і, мабуть, саме під їх тиском полк. Вітовський і д-р Голу
·бович вислали цю експедицію на Закарпаття - і то ·без відома дру
гих членів уряду. 

Джерельні матеріяли: 

1. "Мармаро.ш-Сигітська Кампанія" (Як галичани займали ·Карпатсь
ку Україну) - Степан Жибачинський, четар УГА. Вид. "Стрілець", 

Кам'янець Подільський, 1919, стор. 12. 

2. Петро Мигович: "При запасній сотні скорострілів у Стрию" - Ка
лендар "Червоної Калини" на р. 1938, Львів, ст. 141 -151. 

З. Степан Глушко, пор. УГА: Недруковані спогади. 

4. Микола Алиськевич, сот.: "Військова експедиція на Закарпаття", 
Літопис "Червоної Калини", чч. 7-8, Львів 1931. 
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Д-р Володимир Бемко, 

сотник УГА. 

НАПАД РУМУНІВ НА ПОКУТТЯ 24. ТРАВНЯ 1919. 

Одною із турбот Окружної Військової Команди в Коломиї було 
сусідство з румунами, які в дні 11. листопада 1918. року захопили цілу 
Буковину. Штаб окупаційних військ находився в Чернівцях під ко
мандою ген. Задека. На доручення Державн0~го Секретаріяту Військо

вих Справ вислано до нього в другій половині листопада військову 
місію, що в її склад входили от. д-р .степан Шухевич, пор. Омелян 
Паліїв і пор. д-р Володимир Бемко. Місія заложила протест проти за
хоплення етнічно-українських земель Буковини та домагалася уступ

лення з них румунських військ. Ген. Задек, вислухавши домагань Д.С. 
В.С., заявив, що всю справу подасть до відома свому урядові в Бу

карешті і повідомить Д.С.В.С. про його становище. Одначе ніякої 
відповіді не було. 

Границя між ,Галичиною і Буковиною була початково обсаджена 
румунськими вояками, та іх заступили небаром пограничники. Вона 
була та сама, що за часів австро-угорської монархії. Частинно пере
ходила вона по річках Черемош та Прут, а частинно була зовсім 
відкрита. Нашими сумежними повітами були: Городенка, Снятин та 
Косів. Румунам тоді ~було довір'яти. Були ще в пам'яті часи першої 
світової війни, коли то Румунія у підступний спосіб напала на Ав
стрію без попереднього виповідження війни. 

Із зорганізуванням Повітових Команд в Городенці, Снятині й Ко
сові, вложено ім обов'язок забезпечити у своїх областях границі Бу

ковини, та в тій цілі приділено кожній з них по одній сотні вояків. 
Мости на Черемоші і Пруті ·були загороджені кільчастим дротом, пе
регородами, біля них поставлено стійки. Місцем леrальної комуніка
ції було село Кулачин в повіті Снятин, де була чета війська і тут пе
ревірювано формальні документи. Очевидно, ·границя не була через 
те ні щільно замкнена, ні забезпечена. Пачкарі переходили її ночами. 

З початку вся увага Окружної Військової Команди в Коломиї 
була звернена на організування похідних куренів чи сотень для львів
ського фронту, та тим самим занедбано частинно забезпечення від 
румунів. Повітові .Команди в Городенці, Снятині і в Косові викону

вали, в міру своєї спромоги, накази Окружно.і Військової Команди і в 
своїх рапортах звідомляли про граничний рух та події. 

Після наладнання військово1го апарату в коломийськім rарнізоні 
та створенні Коломийської бриrади під командою от. Франца Тінкля, 
Окружна Команда почала призадумуватися над кращим за1безпечен
ням румунсько-галицького пограниччя. 

Для цього потрібне 1було знання фахівців. Ух не було. В грудні 
1918. р. дійшло до відома Окружної Команди, що в Бучачі перебу

ває в монастирі оо. Василіян полк. Василь Вишиваний (Віль·гельм 
Габсбурr) зі своїм адьютантом сотником генерального штабу Ед. Ля· 
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рішенко:м *). Пороблено заходи, щоб Д.С.В.С. переніс міоце побуту 
полк. Вишивано·го до Коломиї і скористати з його фахового знання. 
В січні 1919. р. заходи увінчалися успіхом. Треба зазначити, що був 
це час орієнтації нашого Уряду на Антанту (говорила ж пословиця: 

В Антанти ласці наше щастя), а Антанта у своїй ненависті до Габс
бурrів не могла бути "ласкава" на випадок явного вирізнення Габс
бурrа Вишиваного. От тому то й держав його наш Уряд в "тіні". 

З кінцем ·січня 1919. р. полк. Вишиваний приїхав до Коломні на 
довший побут і тиху співпрацю, до якої зарівно він, як і його адью

тант забралися щиро й охоче. Згідно з його пляном приступлено в 
квітні 1919·. р. до ступневого зміцнювання повітових команд військо

вими відділами. Тоді теж в Снятині, що займав найдовший гранич
ний простір, знесено повітову команду і установлено "Команду Від

тинка Сняrин" під командою сот. Небилівця. Команда мала до своєї 
диспозиції три -сотні піхоти. На :місяць травень була заплянована 
військова бранка, з якої можна було посилювати і ·скріпляти дальше 

цей загрожений відтинок. До Снятина почато теж перевозити тай
ком амуніцію та озброєння. В тому часі складалася погранична сто

рожа снятинського повіту офіційно з двох сотень, яких ·боєвий стан 
виносив по 180 стрільців та по 4 скоростріли. Сотня під командою 
пор. М. Бурнадза була поділена на дві частини: одна, під командою 
хор. Майданського, обіймала село Стецеву, Авrстдорф і Кулачин, -
друга, під командою хор. Сенютовича, займала простір над Прутом 
і вздовж Черемошу. На цьому відтинкові 1був замітний по стороні 
румунів постійний, оживлений рух. 

Дня 20. травня 1919. р. звітував хор. Сенютович, що по румунсь
кій стороні на місце пограничників прийшла кіннота-гузари, та що 

вони поводяться більш визиваюче, чим пограничники. Врешті одно
го дня зтолосив, що по румунській стороні появився відділ польських 

уланів. Всі звіти з пограниччя передавала Окружна Військова Коман
да негайно до відома Д.С.В.С. 

Дня '23. травня 1919. р. запросив командант румунського відділу 
гузарів команду відтинка Снятин на стрічу, мовляв, для уреrулювання 
ріsних граничних справ. Ця стріча відбулася 23. травня в Кулачині і з 
нашого боку ·брали в ній участь •СОТ. Небиловець та пор. м. Бурнадз. 
Румуни жалувалися, що наші стрільці не дають їм поїти коней в річ
ці та просили нашу команду про відповідні зарядження у цій справі; 
Сот. Небиловець обіцяв розглянути скаргу й усунути причини непо
розуміння. При пращанні, н~би від нехочу, запитав командант румун
ських ;гузарів сот. Нооилівця, чи він дістав якого листа від румунської 
вищої команди. Коли ж сот. Небиловець заперечив, тоді командант 

*) Прізвище адьютанта полк. Василя ·Вишиваного звучить уповні Єдвард А. 
Рубеш-Лярішенко .. Він .і після упадку нашої держави оставав у тіснім зв'язку з полк. 
ВИІіІиваним. Іі'Іого жінка з ·дому rрафиня Ляріш, із відомої родини Лярішів. Одна 
rрафиня Ляріш познайомила архикнязя Рудольфа (кол; наслідник австрійського пре
столу) з баронесою Марією Вочера, з якою. він відтак покінчив самогубством. Саме 
для · зазначення роду своєї жінки сотник Рубеш прибрав прізвище Лярішенко. 
(Подав проф. Володислав Біберович). · · 
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румунів сказав: "Ну, то ще дістанете" - і на ~цьому граничні роз
мови покінчилися. 

Сот. Небиловець не прив'язував жодної ваги до якогось листа. 
Та вже пополудні того .ж самого дня доручено Команді відтинка Сня
тин листа від румунів за адресою "Окружної Команди в Коломиї" . 
.Сот. Небиловещь повідомив телефонічно Окружну Команду про одер

жання листа невідомого змісту. йому наказано листа переслати кур'є
ром, а для заощадження часу відчинити зараз же й передати зміст те
лефоном. Лист був писаний по французьки й датований 21-им трав

нем 1919. р. Звучав він як слідує: 
"Наслідком конечности забезпечити получения між румунсько

буковинським і угорським фронтом, ми примушені обсадити українсь

ку територію від границі 1Буковини аж до залізничого шляху Стани

СJІавів-Надвірна. Наші війська розпічнуть похід 2·4. травня рано і то
му, щоб не прийшло до ніяких сутичок, про·ситься стягнути негайно 

з тої области українські війська. Підпис: ген. Петаля." 

Телефонат перебрав сот. В. Бемко, а около 5-тої години попо
лудні кур'єр доручив листа в ориrіналі Окружній Команді в Коломиї. 

Зміст цієї телефонічної розмови передав сот. В. Бемко негайно до 
Д.С.В.С. у Станиславові. Шеф штабу, полк. r. Ціріц, був у тому часі 
на відпустці, мабуть у Відні, його заступав полк. Бем. У своїй телефо

нічній відповіді заявив він з місця, що ціла справа пересуджена й усякі 

протизаходи безнадійні. Цілий наш фронт у відвороті на схід. Ворожі 
боєві частини дійшли на півночі вже до Збруча і посуваються вздовж 

Збруча на південь до Дністра. При такому стані справи нічого не остає 

іншого, як тільки капітулювати. Обіцяs передати звіт Урядові й по
відомити про евентуальні дальші зарядження. 

Вже в якусь годину після цього одержала Окружна Військова Ко

манда телефонат Д.С.В.С" яким повідомлено про виїзд окремої де
леrації до румунів. 

Рахуючись з тим,. що йшлося тепер тільки про відрочення ева

куації, а не про ставлення опору новому напасникові, треба було поду
мати .про її переведення. Тому, що окружний командант, сот. Прийма1с, 

зголосив в цьому часі свою резиrнацію, його обов'язки перейняв ав
томатично сот. В. Бемко. Негайно повідомлено всі підчинені команди 

про конечність евакуації й забороuено ставити опір наступаючим, ру
мунським відділам. Збірним пунктом для евакуованих частин назна

чено Нижнів над Дністром. Частини мали забрати зі собою все війсь
кове майно; цив.ідьні уряди та управи військових лічниць мали остати
ся на місцях і ,урпдувати, а з приходом: румунів зголоситися в їхній 

команді. Скарбовому й поштовому урядові, а також начальникові за
лізничої станції, uаказано відпровадИ'І:и всю грошеву готівку до Окруж

ної Комаuди. 

Та .в.се була бодай ма.Ла іскорка. надії на відложення евакуації. 
Десь коло 2 •. годинq · Р!Ш~У; 24. травня, переїхала через Коломию ·на 
Снятин наша місіsі під проводом д~ра ВQтв1щ"кого, що в н склад 
входив теж сот. Купчанко . .ЛридуЧІ'ІВРС:f:\О.'.:JІеї ·ще й :сqт. д-р Небн-
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ловець, який у переконанні, що румуни погодяться на відсунення 

евакуації, не видав в Снятині ніякого наказу до евакуації. 
Тимчасом в годині 4. того ж ранку розпочали румуни насту.п на 

цілому пограниччі. Наша місія не мала вже змоги, не то що перегово
рювати, але навіть доїхати на означене місце. Під неприсутність сот. 

д-ра Небилівця обняв команду над військовими частинами в Снятині 

пор. М. Бурнадз і йому вдалося випровадити з цілого снятинського по
граниччя заледви 5 старшин, 109 стрільців та 40 підвод з військовим 
майном. 

Вістка про напад румунів вдарила мов грім і спричинила неаби

яку трівогу й хаос. Вимарш військових частин був назначений на 9. 
годину ранку 24. травня. Першими вийшли з міста Коші 24. і 36. піхот
них полків. З Коша 24. полку ім. Дорошенка вийшло 7 старшин та 120 
стрільців, - з Коша 36. полку ім. Мазепи 8 старшин, 2 сотні стріль
ців і сотня скорострілів, разом 175 людей. Останніми мали опустити 
місто старшинська школа під командою .пор. Максима Микитюка і 

пор. Кардаша та склад Окружної Військової Команди. 

На відступаючу Старшинську Школу посипалися з вікон домів при 

вул. Косцюшка в Коломиї крісові й револьверові стріли. Між іншим 

стріляв із свого мешкання катихит народнів шкіл, теж ксьондз Клюс. 

В цій суматосі були по нашій стороні ранені, а один старшина вбитий. 
Користаючи з нагоди, що вартовий відділ покинув свої стійки 

коло табору польських полонених, який знаходився біля залізничої 
станції, поляки озброїлися в залишені кріси й пішли в місто. Це були 

перші польські боївки, які теж роззброїли сотню військової поліції 
в Коломиї, та почали відтак переводити серед українців домові реві

зії, а дальше й поголовні арештування української інтеліrенції. 

В місті йшов бій, а на залізничій станції сот. В. Бемко відсилав 

останні два військові транс.порти з майном і людьми в сторону Стани

славова, не маючи жодних повідомлень про події в місті. Серед загаль
ної паніки залишилися на передмістю Коломиї - Косачеві, великі скла

ди вибухових матеріялів, які й при сприятливих умовинах годі було 

вивезти, остали саперські склади, варстати, харчові маrазини запасних 

кошів, врешті кільканадцять вагонів цукру, що були власністю Уряду 

У.Н.Р. 
Згідно з евакуаційними наказами вийшли з Покуття: 

1. Військова, Повітова Команда м. Городенки, під командою cor. 
Світ лика. 

2. Вишкільна група новобранців у Заболотові, під командою пор. 
Г<>1Іоти, яка в дорозі перебула неабиякі пригоди. Коли пор. Голота 

зорієнтувався в Коломиї в ситуації, вмить розігнав польські боївки, 
забрав з маrазинів дещо одягів, муніції та оружжя і виїхав до Стани
славова. Тут застав теж польську боївку, прогнав її, долучив кілька 
порожніх, товарових вагонів до свого транспорту, забрав з маrазинів, 
що були на залізничій станції, військове майно і ранком, 25. травня, 
виїхав зі Станиславова до Нижнева. 

3. Запасний Кіш артилерії в Коломиї. 
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В дні 24. травня, в дорозі до Нижнева, Старшинська Школа злучи
лася в Отиніі з рештками запасних кошів 24. і 36. полків та кошем 
артилерії і цю новозорганізовану групу перебрав під свою команду 
сот. Омелян Паліїв, та призначив своїм адьютантом чет. Василя Чай
ковського. Дня 25. травня з'єдналася ця група в Товмачі з групою По
вітової Команди Городенка. Того. самого дня перейшла вона через 

залізничий міст на Дністрі, у Нижневі, на лівий беріг Дністра. На дру
гий день зголосилася тут снятинська група під командою пор. М. 
Бурнадза, а 27. травня група пор. Голоти із Заболотова. 

Ось так, серед загального хаосу, завершилася ота, сумна в житті 
нашого Покуття, подія, що за нею вже скорим ходом пішла "еваку
ація" цілої армії на зустріч новим, трагічним переживанням. 
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ГРУПА ОТАМАНА ЛЯЄРА 

Розбивши на Лівобережжі зимою 1918. р. війська Директорії УНР 
та зайнявши Київ, Червона Армія зайняла Фастів, Козятин, Вінницю 

і Жмеринку. Уряд УНР і Штаб Дієвої Армії переносяться до Проску

рова, а згодом на територію Сх. Галичини, а це змусило Начальну 

Команду УГА створити новий, протибольшевицький фронт на річці 

Збруч. 

На приказ Державного Секретаріяту ~Військових Справ відійшов 

в першій ,половині березня 1919. р. з Підволочиськ тернопільський ку
рінь подільського полку ім. С. Петлюри під Проскурів для здержання 

большевицького наступу та, щоб дати цим змогу перевезти все вій

ськове майно армії і уряду УНР до Тернополя. По здобуттю Проску

рова наближалася Червона Армія до Збруча, і тому Окружна Команда 

в Тернополі вислала нові сотні на поміч. Тимчасовим командантом но

воствореного фронту назначено сот. Кондрацького, а його адьютан

том пор. Дацкова. Большевики зайняли дня 24. березня 1919. р. при 
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помочі бронепоїзду Волочиська, а між розаrітованими стрільцями на
ступила· паніка і відступ за Збруч. З ·Коломиї прибув ще один курінь, 
а зі етаниславова дві б.атерії, одна під командою пор. Балешти, а одна 
під командою пор. еілецького. Дальший наступ большевиків затри
мано на Збручі. 

•26.:березня приїхав зі Станиславова на .цей фронт от. Альойс Ляєр, 
що :його деве призначив командантом нового протибольшевицького 
фронту і новоствореної групи, т. зв. '~Групи от; Ляєра". Дня 27. бе
резня розпочала група протинаступ, здобула назад .Підволочиська, 

а коли большевики відступила на східній беріг Збруча, галицькі вій
ська зайняли оборонні становища над Збручем, а команда групи по

чала реорганізацію. 

Група от. Ляєра ділилася на дві півгру,пи. Перша півгрупа обій
мала фронт по залізничім. шляху П.ідволочиська-Волочиська на північ, 

де лучилася із військом Дієвої Армії, яка оперувала в той час в районі 
Кремінця і мала у свому складі 6 сотень піхоти та 18 скорострілір під 
командою пор. Кетнера, гру:Пу артилерії полк. Біркенберrа, дві сотні 
кінноти (одна під командою хор. Ма:лецькОІго), панцерний поїзд під 

командою Лет. Квасниці, сотню саперів ·і сотню зв'язку. Інтендантура 
стояла на станції Богданівка. · 

Друга, слабша півгрупа під командо.ю .сот. rКондрацькото зайняла 

фронт від залізниЧого шляху ПідВоЛочиська-Волочиська на південь 
до села Тарноруди і тут лучилася з Групою от. Оробка. Складалася 
вона із 4 сотень піхоти і групи артилерії полк. Руднева. Обі артиле
рійські групи мали 5 батерій (три полеві, одну тяжку і одну гірську). 

В часі весняної польської офензиви та по зайняттю поляками Тернопо

ля група відступила на південь і тут недалеко екалату, біля села· ко~ 

лодіївка, от. Ляєр попав несподівано в полон та 9. червня 1919. р. був 

поляками замордова.іщй *) .. КоМандантом групи став сот. Кондраць

кий, а начальником штабу сот. Губер. В часі чортківської офензиви 
частини цеї груІДи:злнваються в Копичинцях з ·куренями 10 .. бриrади, 
яка входи;ла. _в скJЩЦ І. Корпусу. 

** -" .. 
. . ,Uей ·нарис виготовлено :на основі споминів чет. Романа .Холту~ 

· нюка; :які 1 були друкщщці в "Українськім е1<итальці", ч. 4, 
Йозефів ·1921. р. 

: ·•. . ·. ... -
. *) . Доку14енти-пр,щоколи про вбивство qт." Ляєра ~ожна. знайти в "Козацькоu 

Голосі," ч. 21-22., з червня і липня·--1919. р. · · 

.} 

.""І 

.:.~·: . . ·, ..... ·· :·. ':, .. ~: . ··.· 
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д·Р Мирон До.11ьницький, 
четар УГА. 

РОЛЯ АНТАНТИ В УКРАіНСЬКО- ПОЛЬСЬКІ й 
ВІЙНІ В 1918-1919 РР. 

В ночі з 21. на 22. листопада 1918. р. мусіпи українські війська, по
тяжких тритижневих боях, покинути під тиском переважаючих пот.
ських сип Львів. З цим днем починаються довгі і <багаті на різні а 
військово-тактичного і політичного ·боку замітні події, в яких дуже 
цікаву, а в деяких випадках і вирішапьну, ропю відіграпа Антанта, 

тобто Ангпія, Франція, Італія і Америка, які, як стовідсоткові побід· 
ники з першої світової війни, мапи вирішувати допю поодиноких ев

ропейських народів, мапи формувати попітичну карту Европи. 

Вже в ча.сі боїв у Львові бупо видно. що держави Антанти дума
ють безпосередньо вмішуватися в українсько-попьський воєнний кон

фпікт, при чому ~було ціпком ясне, що симпатії Антанти стоять без

застережно по попьському боці. Але це встрявання не було тоді 
т.аке виразне, як опіспя, вже в часі облоги Львова українськими вій
ськами, тобто тоді, копи стапо ,ціпком ясним, що галицькі українці 

не перестануть збройно рішати про дальшу долю недавно прогопо

шеної самостійности своєї держави. 

Перше. безпосереднє втручання Антанти в українсько-польську вій" 
ну з'являється саме в дуже поважному; можна навіть сказати, критИЧ~ 
ному, моменті для попяків, тобто тоді, коли війська УГА у своїй. офен~ 
зи~і, що почалася дня 17. пютого 1919. р. з ·метою опанувати за
лізничу пінію Львів-Перемишпь і таким чином замкнути герметично 
Львів з усіх сторін; досягла такого. успіху, що українські частини під· 
сунулися до цього залізничого шляху на віддаль крісового стрілу. , 

-Це встрявання Антанти має свою цікаву_передісторію: Ще в груд~ 
ні 1918. р. варшарський уряд звернувся до Романа Дмовського; 
представника польської депеrації на мировій конференції в Парижі, 
з домаганням, щоб він: 1) спричинив обсаду ·Східньої· ГаЛичини· вій
ськами Антанти і Q:) щоб Антанта довела до замирення між україн
цями і поляками. Але Дмовський відкинув .ц_і домагання Варшави; а 
мотивував він це тим, що фактом переговорів з українцЯми і поляки 
і -Антанта визнали б українців як рівновартну воюючу сторону, а 
рішення про Сх. tаличину перейшло· б тим самим в руки ·Найвищої 
Ради в Парижі. Дмовський був тієї думки, що. справу Сх. Галичини 
можна рішити лише остаточною лі!і:відацією "українського бунту," як 
він називав боротЬ'бу українського народу за своє державне право, а 
це сподівався він досягнути при :допомозі т .. зв. армії ген. Галпєра, 
хоч Антанта все ще тоді не п·огоджувалася на0_її переGунення·' з Фран
ції до Гапичини. 

~:. Але не дивJІЯчись на таІ{е •становище Дмовського, попьський ·уряд 
таки .дОІбився тог.о, що -в· другій поповині ~січня 1919. р. приіх.8л~~ до 
Варшави місія Антанти в складі: французького .. ~генерала БартеJІёМі, 
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англійського генерала Картона де Віярт, італійсько.го підполковника 
Габріні і представника ·США професора Льорда. Завданням місії було, 
прослідити на місці питання українсько-польського конфлікту і до
вести до перемиря. Одначе місія Антанти вмішалася у справу аж 

тоді, коли окруженому зі всіх сторін українськими військами Львову 
почав вже загрожувати голод, а польським військам, замкненим у 
Львові, капітуляція. 

Дня 25. люто1го 1919. р. Антантська місія звернулася в ультиматив
ній формі до Начальної ·Команди УіГ А з домаганням завішення ору:Ж.
жя, яке пізніше мало б довести до мирових переговорів. При 

цьому мирова конференція в Парижі в рішучій формі зазначувала, що 

вся відповідальність за евентуальне відкинення пропозиції і за даль
ше ведення війни понесе Командування УГА. Начальна Команда УГ Л 
і Державний Секретаріят 3.0.У.Н.Р. вірили в добрі інтенції Ан

танти і тому на пропозиції місії погодилися. 
Дня 27. лютого в 6-тій годині рано почалося завішення оружжя і 

того самого дня почались у Львові переговори місії з відпоручниками 

польського і українсько1го начальних командувань. 

Вже від самого початку цих переговорів ~було я1сно, що місія Ан· 
танти не є об'єктивна і піддержує поляків. Це показалося головно тоді. 
коли Начальна Команда УГА кілька разів .голосила, що поляки пору
шують умови завішення зброї і в поїздах, призначених для пере

возу харчів до Львова, везуть теж муніцію і військо, та просила мі

сію про інтервенціЮ. Завваги Начальної .Команди УГА нічого не 
помагали. 

Коли ж делеrати УГА загрозили, що У•ГА зірве завішення оруж
жя, члени місії попали в таке поденервування, що навіть стукали ку

лаками в стіл, а вкінці заявили, що перервуть дальші переговори, як

що українська делеrація негайно не відкличе своіх погроз. Після .цьо

го місія покинула засідання, заявляючи, що вона не предложить сво· 
іх остаточних пропозицій перемиря, поки польська і українська 
делеrації самі між собою не дійдуть до якогось порозуміння. 

На такому ~спільному засіданні обох делеrацій українська делеrа
ція запропонувала річку Сян як демаркаційну лінію між обома вою

ючими арміями. У відповідь на це поляки - неначе на глум - запропо

нували річку Збруч. Вкінці поляки заявили, що йдуть на "уступки" і 
запропонували лінію: Верх Попадя в ~Бойківському Бескиді (Карпати) 

Калуш-Галич-Рогатин-Перемишляни-Берестечко. Обі делеrаціі не дій
шли до ніякого порозуміння. 

Дня 27. лютого місія Антанти виїхала до Ходорова, постою На
чальної Команди УГА, для побачення з Головним Отаманом Симоном 
Петлюрою, який саме тоді прибув сюди разом з ~головою Національ

ної Ради S.O.Y.H.P. д-р Евгеном Петрушевичом. Розмова місії з Го· 
ловним Отаманом мала лише інформаційний характер. 

Дня 28. лютого місія, повернувши до Львова, передала обом де
.пегаціям, українській і польській, кожній на окремому засіданні, свій 
проєкт перемиря. При ·передачі цього проєкту ген. Бертелемі сказав 
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до українськоі делеrаціі довшу промову, з якої наводимо лише деякі 
цікавіші уступи. Генерал казав м. і.: "Ми, заступники антантських дер

жав, сумлінно. і точно проаналізували цілу, доручену нам, справу. Ви
магаємо жертв з обох .сторін. Не можна заперечити, що в даний мо

мент ваше положення є добре, але воно може дуже скоро змінитися 
на вашу некористь . . . .Якщо ви не погодитеся на наш проєкт, то 
будете мусіти відповідати за це перед цілою Антантою. Тоді мусітиме
те воювати з Польщею, яка одержить допомогу із 6-ти добре зоргані

зованих і добре озброєних дивізій армії Галлєра, про хоробрість 

і ~боєздатність якої ми мали на1году переконатися у Франції . . . А 

коли ви приймете наш проєкт, ми доложимо усіх зусиль, щоб вам 

була признана ваша суверенність . . . З нашою допомогою ви розі
б'єте большевиків і відзискаєте втрачену територію, а тоді не з по

рожніми руками прийдете на мирову конференцію . . . Ніколи і 

ніде більше не будете мати такої нагоди, як саме нині". При цьомv 
ген. Бертельмі заявив, що його місія має лише довести до припинен

ня боєвих дій, отже до кінцевого перемиря, і що постанови цього 

перемиря не будуть мати ніякого впливу на остаточні рішення миро

вої конференції. 

Предложений антантською місією акт перемиря мав 13 артикулів. 
Ми приведемо тут тільки ті артикули, які мали чисто військовий 

характер і як такі. мо•гли так, чи інакше зумовити евентуальні дальші 
боєві діі між обома арміями. 

Арт. 1. Перемиря має чисто військовий характер і його постано

ви не можуть в ніякий епосі-б вплинути на рішення, які мирова кон

ференція винесе в справі Галичини. 

Арт. 2. Військова демаркаційна лінія, яка ма.є на час перемиря 
відділити теперішні сили обох сторін, іде: вздовж річки Буг від 

кордону .Галичини аж до устя потоку, який перепливає попри село 

Польська .Ясениця, а далі цим потоком до мосту на залізничому 

шляху Холоів-Камінка, вздовж цього шляху (шлях належить до укра
їнців) до мосту на Бузі, від цього мосту залізничим шляхом 
(шлях належить полякам) до мосту на р. Камінка і цією річкою до 

кордону повітів Жовква і Камінка Струмилова, а відси вздовж кор

дону між повітами Львів-Камінка, а далі межею повітів Львів-Пере
мишляни до Солової вздовж потока Біла до Соколова (до українців), 
вздовж шляху Соколівка до залізничої станції Ви!бранівка (до поля
ків), далі шляхом зі станції Вибранівка до ~Гути Щирецької (до ук

раїнців), а відси вздовж південної межі політичного повіту Львів, 
вздовж східньої межі повітів Дрогобич-Турка. 

Арт. 3. Українські військові сили мають бути протягом 14-ти днів 
після підписання цього договору стя1гнені за названу лінію. Після 
цього військові сили обох сторін не сміють концентруватись в смузі 

широкій на 3 км. по обох сторонах демаркаційної лінії. 
Арт. 4. Полонені обох воюючих сторін мають бути звільнені. 
Дальші артикули проєкту торкалися питань інтернованих, іх

нього майна, транспорту через демаркаційну лінію рухомого майна 
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українців і поляків, трансакцій нерухомого майна, та експлуатації наф
тов:Их джерел в районі Дрогобича . 

. до цього проєкту був rце доданий проєкт додаткового договору 
про експлуатацію нафтових теренів, які за проектом демаркаційної 
лінії мали припасти полякам. 

. Як бачимо з проєкту, галицькі україн.ці повині були покинути 

майже половину своєї державної території. а крім цього мали ще 
добровільно зректися цінного дрогобицького нафтового району. Са

мо со·бою, що відповідь української делеrації мусіла бути лише 

неrативна. 

В праці майора Yf'A Фердинанда Лянrа: "Die Ukrainer Galiziens 
im Kampfe um die Aufrichtung des ukrainischen Staates" (Berlin 1943) 
читаємо про цей проєкт такі дуже .цікаві завваги: "Коли пригадає
мо собі, rцо антантська місія впродовж цього 26. лю_того конферувала 
з українською делеrацією, а цілий 27. лютий, аж до пізного вечора, 
пішов на поїздку місії до Ходорова і на конференцію з Головним Ота

маном Петлюрою, то зроджується оправданий сумнів, чи проєкт акту 
перемиря, складений на трьох мовах, міг постати в ночі з 27. на 28. 
лютого тимбільше, що він і по свойому змісту і по своїй формі явля
ється дуже точно, докладно підготованим актом. Правда, письмо ко

місії до української і польської делеrацій про перемиря, що подає 

останні рішення комісії, отже повинно було бути складене в ночі з 

27. на 28. лЮтого, носить дату 28. лютого 1919. р., але число "28" 
вписане пером у машинописі цілого письма. Цей факт наводить на 
думку, rцо це останнє ·письмо комісії і сам проєкт перемиря були го

тові вже раніше і то ще до то.го часу, заки місія Антанти увійшла в 

контакт з українською делеrацією. Так теж можна собі, здається, 

пояснити це довге перебування місії у Варшаві перед її приїздом до 

Львова і це вказує теж на "об'єктивність" місії. 

Вже дня 28. люто1го українська делеrа.ція виїхала зі Львова, а в 

ночі на 1. березня Начальна Команда УГА виповіла завішення оружжя. 
Дня 2. березня виїхала зі Львова місія Антанти, а дня 3. березня 
почалися наново бої на всіх відтинках українсько-польського фронту. 

Друге безпосереднє втручання Антанти в українсько-польський во

єнний конфлікт прийшло дня 19. березня 1919 р. Сталося це з такої 

нагоди. Дня 8. березня почалася сильна артилерійська підготова до 

генерального наступу на Львів, що його мав перевести 11-ий Корпус 

У·Г А. Але саме в цьо.му ti:aci почалася теж офензива польських військ 
з метою перервати український перстень коло Городка і таким чином 
привернути залізниче сцолучення між Перемишлем і Львовом. Крім 
цього поляки мали досить значні успіхи на північ· від Львова. І саме 
в такій ситуації одержала Начальна Команда УГА таку телеграму: 
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"Париж, дня 19. березня 1919. 
До :ген. Павленка, команданта українських військових сил коло 
Львова. 
· На свойому засіданні від дня 19. березня 1919. р., Найвища Ра
ра Миро.вої.Конференції рішила, просити о~~ стор?ни, воюючі_ ко ... 



ло Львова, зараз після одержання цієї телеграми приступити до за-

вішення зброї. · 

Виконуючи цю постанову, шефи урядів союзних і заприязнених 
держав звертаються до ген. Павленка, щоб його просити, поскільки 
це від нього залежить, зараз завісити зброю на фронті коло 

міста . . . · Підчас завішення зброї обі воюючі сторони затри~ 

мують свої військові сили на дотеперішніх позиціях, при чо:му за
лізничий ш.11ях Львів-Перемишль в кожному випадку мусить бути 
настільки вільний, щоб можна було довозити до міста харчі, 
потрібні для щоденного прохарчування населення міста ... " 

Телеграму підписали: Вудров Вілсон, Ллойд Джордж, Клемансо 
і Орляндо. 

На цю телеграму Уряд 3.0.У.Н.Р. вислав дня 22. березня таку від-
повідь до урядів держав Антанти і· до президента Вілсона: 

"Уряд 3.0.У.Н.Р. приймає пропозицію Найвищо·ї Ради у справі за
вішення оружжя, розуміючи ц~ так, що це відноситься до ціло1го 
українсько-польського фронту. Підписаний уряд уповажнює свою 
делеrацію предложити Найвищій Раді Мирової Конференції ~ Па
рижі українсьІ<і домагання. Імена уповноважених будуть подані 

Найвищій Раді до відома, як тільки одержимо повідомлення, ·що 
поляки приняли пропозиції Найвищої Ради." 

Але поляки зволікали. Для них ситуація на фронті під Львовом 
буJІа тепер, після проломання перстеня коло Городка, куди краЩа, 
ніж передтим, - тоді, . коли вони звернулися були до Антанти за 

тією інтервенцією, а крім цього переговори про пересунення армії 
Галлєра з Франції до Польщі увійшли у корисну для них стадііо. 
І щойно завдяки енерrійному домаганню американського генерала Кер

мена, який саме тоді у Варшаві перебував з дорученням від nрезидентtt 
Вілсона, довести до завішення оружжя, прийшло вкінці дня 27. березня 
µ.о переговорів у Хирові. Але переговори не довели до нічого, бо 
поляки, яких ситуація була вже значно поправилася, зqвсім не раху

валися зі зверненням Найвищої Ради і тому заявили, що поJіьсь~а 
·сторона лише ·тоді погодиться на завішення оружжя, коли українці 
nогодяться впродовж трьох днів після завішення оружжя заклюЧитИ 
Церемиря на основі проєкту ген. Бертельмі. Інтервенціsі Антанти з 
дня 19. •березня не була о-rже нічим іншим, •ЯК лише спробою вряту
_вати для поляків Львів т_оді, коли йому з боку українських військ.за
грожувала безпосередня ·.небезпека. . А втім уже сам факт, що дер
жави Антанти в міжчасі .z:r.али свою згоду на . пересунення армії rатієра 
До ПОльщі, свідчить про те, що Антанта. рахувалася 3 зазіханнями 
Польщі, а не зі справедливими домаганням:И -у~раІнців: 

Держави Антанти погоди.ЛИся- · на пересуне·ніпі · а рм її· Г.аJІЛЄра до 
Польщі~ приймаючи: nольськнй арrум-еsт Про' небевпеку бЬ.льшевиць
кого наступу зі сходу'· і :3аігрозу ·з боt(у ібФльшевИЦЬі<О.і toдJ ·У.tорщини. 
держави АнrантИ тo:zrJ1W.e-.дyжe сJі:або орієнтува.лися· 1гnоаітнчних від-
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носинах Східньої Европи і це поляки дуже зручно та майстерно вміли 

використати. Вони вжили всіх засобів, щоб і наш уряд і нашу армію 

представити, якщо не цілком большевицькими, то бодай такими, що 
стоять у зв'язку і під впливом •большевиків. Між іншим поляки 
інформували Найвищу Раду, що уряд 3.0.У.Н.Р. погодився пере
пустити бол~шевицькі війська через Сх. rаличину в допомогу Угор
щині, а українська сторона не зуміла переконати Найвищу Раду про 
те, що ця польська інформація не тільки що з rрунту неправдива, 

але що навпаки, Начальна Команда УГА, щоб здержати таку евенту

альну спробу большевиків, створила здовж Збруча протибольшевиць
кий фронт (група от. Ляєра), ослаблюючи цим навіть свої сили на 
польському фронті. Всі ці польські арrументи видно таки вплинули 
на Антанту, бо армія .rаллєра, не дивлячись на рішучий протест ук· 
раїнської мирової делеrації перед Найвищою Радою, одержала до
звіл на пересунення на терени Польщі, правда під умовою, що армію 
Галлєра польський уряд вжиє лише проти 1большевиків. 

Переконавшись в тому, що французькі рішальні політичні чинники 

дивляться на українську справу очима польських шовіністів під прово

дом Дмовского, українська мирова делеrація рішила звернутися а 

цілим комплексом питань українсько-польської проблеми лише до 
англійської і американської мирової делеrації тимбільше, що для 

украінської делеrації було тоді вже ясним, що між обома згаданими 
делеrаціями і французькою є деякі принципові розходження в питан

нях, що стояли на порядку дня Мирової Конференції в Парижі. Це 

звернення мало такий вислід, що вже при кінці квітня 1919. р. ство
рено окрему комісію Мирової .Конференції для поладнання українсько

польського воєнного конфлікту. Комісію зложена з представників 

Америки, Англії, Італії і Франції, а очолював її старий. відомий з часу 

війни з бурами, англійський генерал Л. Бота. Комісія мала вести пере
говори з українською мировою делеrацією і з т. зв. Польським На

ціональним Комітетом. 

Переговори комісії з обома сторонами тяглися від 30. квітня до 
13. травня 1919. р. Аж 12. травня передав ген. Бота українській 
делеrації проєкт перемиря з домаганням українськоі згоди на нього 

до 1 О-тої години наступного дня. Цей проєкт, правда не узгляднював 
всіх домагань української сторони, але був значно вигідніший від 

проєкту ген. Бертельмі, бо запропонована в ньому ~емаркційна лінія 
маJІа йти так, що Львів залишала полякам, а за те цілий бориславсько
дрогобицький нафтовий район українцям. Українська делеrація внес· 
JІа деякі поправки до проєкту, які ~ген. Бота обіцяв сумлінно розгля
нути, і проєкт в принципі приняла. Поляки відкинули проєкт ген. 
Боти і подали такі свої умови перемиря: 
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1. Польські війська займають цілу Східню Галичину. 
2. Мішана польська-антантська комісія переведе реорганізацію УГА. 
3. Польський уряд перебере негайно повну контролю над бори

славс~ко-дрогобицьким нафтовим районом. 
Цього свого становища не змінили поляки навіть тоді, коли на 



одному з чергових засідань комісії ген. Бота заявив, що спротив по

ляків примусить Антанту зревідувати своє становище в питанні визна
чення західних кордонів Польщі. 

Непримиренне становище поляків можна пояснити лише їхньою 
певністю повної підтримки з боку Франції. Так дня 13-го травня 1919. 
р. закінчила свою працю комісія ·ген. Боти, а вже 14. травня розпоча
лася польська :генеральна офензива проти УГА під командуванням ген. 

Галлєра і при участі його армії. 

При виробленні пляну тієї генеральної офензиви проти УГА по
ляки взялися за хитрощі. Диспозиція офензиви, що її одержав ген. 

Галлєр, передбачала як вихідний терен для операцій частин армії Гал

лєра район: Ковель-Володимир Волинський-Грубешів-Тишівці, отже 

район, проти якого не могла б нічого завважити Антанта, ·бо він ле

жав поза Галичиною, а про те, що ціллю головного наступу тієї армії 

мав бути Сокаль-Красне і далі на південний схід, про це Антанта не 
мусіла нічого знати. Заки вона і зорієнтувалася б, то польський уряд 

сподівався, що офензива вже скінчиться, y,r А ·буде розбита, а ціла 
Східня Галичина буде в польських руках. Антанта мала бути постав

лена перед доконаний факт. Але пересунення галлєрівських частин в за
плянований напрям протягнулися довше, як поляки припускали, і Ан

танта таки проглянула скриті інтенції поляків і так в перших днях 

травня польський уряд одержав повідомлення від своєї мирової де" 

леrації в Парижі, що 'Найвища Рада під натиском американського де
леrата полк. Бравмана вимагає повного додержання умови про вжиття 

армії Галлєра і ~грозить припиненням дальших транспортів військового 
матеріялу для армії Галлєра з Франції. Та ген. Галлєр цього домагання 
Найвищої Ради не виконав, мовляв тому, що українська офензивна 

акція на фронті (якої до речі тоді зовсім не було), не дозволяє йому 
на ніякі зміни, а тимбільше на перегрупування польських фронтових 
військ. 

І так дня 19. травня 1919. р. таки почалася генеральна польська 
офензива проти .yr А, а з нею почався теж другий період українсько
польської війни, в якому Антанта відіграла ще важнішу, бо майже 

вирішну ролю у цілому українсько-польському конфлікті. 
Офензива армії Галлєра проти УГА примусила українську делеrа

цію в Пари'Жі до дуже рішучих кроків. Коли після 13. травня ані ген. 
Бота, ані Найвища Рада не звертали.ся більше до української деле
rації, а французька преса почала вже приносити перші докладніші 
відомості про успіхи польської-як вона її називала "протиофензиви", 
мовляв, спровокованої українською офензивою, українська делеrа

ція звернулася з ультимативною нотою до президента Мирової Кон
ференції. Цю ноту вислано '2'1. травня, а вже 22. травня укра·їнська 
делеrація одержала запрошення від президента Вілсона на конфе

ренцію до нього. В цій конференції взяли участь ·Вілсон, Ллойд 

Джордж, Клемансо, Соніно та 1ген. Бота. 
Ціла конференція мала чисто інформаційний, а іірн цьому можна 

сказати, пікантний характер. Члени Найвищої Ради ставили українській 
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делеrації різні питання і деякі з них саме ізза тієї пікантности варто 
тут навести. І так: чи є і яка саме різниця між українською і поль
ською мовами, чому галицькі українці не хочуть мати нічого спільного 
з по.ляками, яка є настанова галицьких українців до большевиків, чо· 
му в УГА служать німецькі старшини, поскільки відповідають правді 
інформації поJІЯків про т. зв. звірства українців над польським насе
ленням 1Сх. ГаJІИЧини, чи Український Уряд дійсно щиро бажає за
мирення з поляками і чи його додержав би, чи УГА готова звернути 

свої сили проти 1большевиків і т. п. На цих питаннях і на відповідях 
на них ця конференція закінчилася. 

Наступног() дня Клемансо повідомив укра1нську делеrацію, що 
Найвища Рада зажадала від Пілсудского вияснення, чому Польща про· 
довжує війну з українцями, при1гадуючи йому при цьому, що польський 

уряд не ·сміє вживати армії Галлєра на фронті проти УГА. І ось вже 
5. червня 1919. р. паризька преса приносить вістку, що Підсудский, за
питаний Найвищою Радою Мирової Конференції в Парижі, чому Поль
ща продовжує війну з українцями у Галичині, відповів, що "в дійсно
сті йдеться про польську дефензиву, бо українські війська перші по
чали наступ." 

Українська делеrація негайн() зареаrувала на це, висилаючи вже 
б. червня ноту на руки предсідника Мирової .конференції. В цій ноті 
українська делеrація м. і. писала, що від 19. ~березня УГА не почи
нала ніякої офензиви, а навпаки Уряд 3.0.У.Н.Р. впродовж місяців 
березня і квітня, а то вже й в травні, робив кілька разів пропозиції 
польському урядові на завішення оружжя, що мало б довести до 
перемиря. Всі ~ці пропозиції польський уряд або відкидав, або зовсім 
на них не відповідав. Замість згоди на завішення оружжя і перемиря 

польські війська почали 14. травня офензиву. Правдивість твердження 
української делеrації, що польський наступ проти УГА не був спро
вокований українською офензивою, доказує між іншим і те, що вся 

польська преса висловлює найвище признання польському генераль

ному штабові за старанну підготовку офензиви і за її зреалізування. 

Сьогодні вже знаємо з праць польських мемуаристів про українсь
ко-польську війну, що поляки не брали собі до сер.ця приказів та по

гроз Парижа, бо були певні, що сили противника вже зломані і 

йшлось тільки про те, де йому видати місце для його капітуляції. 
Але ця польська певність тоді не виправдала себе. Перекреслив її 

чортківський пролом і т. зв. офензива ген. Грекова, яку УГА почалз. 
дня 8. червня 1919. р. 

В найбілЬ'Шому розгарі тієї офензиви поляки знову звернущюя до 
Антанти і вона знову прийшла ім в допомогу, цим разом вже у ви

рішній формі. 
Дня 27. червня одержала українська мирова делеrація письмо з 

Генерального Секретаріяту Мирової Конференції, датоване 26-тим 
червня 1919. р. такого змісту: "Генеральний Секретаріят Мировоі Кон· 
ференції має шану переслати в залученні відпис рішення Найвищої 
Ради союзних і заприя·знених держав з дня 25-го червня б. р." 
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Це рішення переслано того .самого дня телеграфічно до Вар
шави, щоб французький уповноважений міністер передав ЙОГО ДО Ві
дома польському урядові, а військові представники антантських дер

жав в ПолЬ!Щі українському урядо.ві. 

Текст дорученого рішення Найвищої Ради був такий: 
"Щоб охоронити особи і майно мирного населення Східної Га

личини перед небезпекою, яка їм постійно загрожує з боку больше
вицьких банд, Найвища Рада союзних і заприязнених держав рішила 
уповажнити військові сили Польської Республіки продовжати ім 
операції аж до річки Збруч. Це уповажнення цілком не пересуджує 

рішення Найвищої Ради про державноправне положення Східної Га

личин, яке то рішення Найвища Рада винесе пізніше." 
В днях :2. і 3. липня одержала наша мирова делеrація від Гене

рального Секретаріяту Мирової Конференції ще два дальші письма, 

що себе доповнювали. 

Перше письмо мало такий зміст: 

"Генеральний Секретаріят Мирової Конференції має шану повідо
мити, що підкомісія для польських справ займається саме студією 
гіпотези про провізоричне прцлучення Сх. Галичини до Польщі, при 

чому Сх. Галичина повинна б одержати якнайширшу автономію, а за 

її населенням залишилося б право пізніше рішити про свою долю. 
Підкомісія була б щаслива, коли б почула з цій справі думку укра
інської делеrації, що повинно статися завтра, З. липня б. р. о го
дині 4-тій після полудня в Міністерстві Закордонних Справ." 

Письмо з 3. липня звучало: "В доповненні свого письма від 2-ІГО 
липня б. р. маємо шану подати до відома, що преДМетом сьогодніш
них нарад буде не українське питання, лише статут для Східньо.і 
Галичини. З цеї причини проситься на нинішне побачення у Міні
стерстві Закордонних Справ вислати тільки делеrатів, що походять зі 
Сх. Галичини, тобто осіб, що народилися і мешкають у цій провінції." 

Аналізуючи ці два письма, мусимо ствердити, що: 

1. Антанта дала себе переконати польській пропаrанді в тому, що 
українці Сх. Галичини~це большевики. 

2. Переданням розв'язки східньо-,галицького питання підкомісії для 
польських справ, Найвища Рада ~станула на становищі, що 

питання Сх. Галичини це польське питання. 

З. Найвища Рада не визнає приналежности Сх. Галичини до У.Н.Р. 
і через те відмовляє українській мировій делеrації право за
ступати Сх. Галичину. 

Супроти цього українська мирова делеrація рішила взагалі не 
приймати згаданого запрошення і цього ж таки дня вислала до Гене

рального Секретаріяту Мирової Конференції таке письмо: "У від

повідь на Ваше письмо від 3-го липня б. р. взяти участь в засідан
ні підкомісії для польських справ для вироблення статуту для Сх. 

Галичини, підписана делеrація ма•є шану довести до Вашого відома. 
що вона примушена не висилати жодних делеrатів на це засідання, бо 
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Сх .. Галичина це не частина Польщі, але автономна провінція неза
лежної, ~суверенної і соборної Української Народньої Республики." 

Дня 11-го липня 1919. р. українська делеrація одержала ще одно 
письмо від Найвищої Ради Мнрової Конференції такого змісту: 
"Генеральний ·Секретаріят Мирової Конференції має шану довести 
до відома пана президента української делеrації сліду~че рішення 
Найвищої Ради: 

"Найвища Рада уповажнює польський уряд завести у Сх. Гали
чині цивільну управу під умовою дати цій провінції автономію та 
запоруку політичних, реліrійних та особистих вольностей місцевоrо 
населення. 

Цей договір будується на праві самовизначення, з якого місцеве 
населення Сх. Галичини в майбутньому буде мати змогу вповні скори
стати. Час зреалізування цього права місцевого населення визначать 

уряди союзних і заприязнених держав, або кремий, цими державами 

для цього делеrований орган." 

На основі цього рішення поляки мали вже вільну руку у Сх. Га

личині. Вони могли тепер цілком спокійно вжити армію ·Галлєра, 

щоб зліквідувати український фронт і заняти цілу Сх. Галичину. 
Цю постанову одержав польський уряд дня 28-го червня і цього 

ж таки дня почалася польська протиофензива під керуванням самого 

Піл су декого. 

В обличчі тієї офензиви УГА стояла, можна сказати, з голими 

руками, тож і не диво, що по двох днях надлюдських кривавих зма

гань почався новий відступ. Почався останній акт великої трагедії 
геройського народу і то в серці Европи, на очах держав Антанти, 

яка у своїх рішеннях при впорядкуванні післявоєнної Европи мала 

держатися високого і шляхотного ~гасла: "Самовизначення народів." 
Польському командуванню йшло тепер ще про те, щоб УГА 

зліквідувати ще на терені Сх. Галичини. Коли ж цей плян, з причини 
зорганізованого відступу УГА, полякам не вдався, і видно було, що 

УГА майже в цілості перейде на Наддніпрянську Україну, де вона 

буде живим протестом проти окупації її тіснішої батьківщини, взя

лися вони ще на один маневр з Антантою. Дня 3-·го липня з'явилася в 
Начальній Команді УГА французька місія, нібито із завданням зібрати 

інформації про стан УГА і з обіцянкою впродовж 3-ох днів здержати 

польську офензиву. Але Начальна Команда проглянула дійсну інтен

цію тієї місії, а саме, щоб поляки могли зискати на часі, і тим 
чином відповідно скріпити своє ліве крило та піти на обхват УГА 

перед її досягненням Збруча, що в свою чергу мусіло привести до 
остаточної капітуляції. 

Вечером 11-го липня передала Головна Команда польських військ 

Начальній Команді УГА рішення Найвищої Ради від дня ·2'5-го червня 

1919. р., а наступного дня вислав ще Диктатор 3.0.У.Н . .Р. д-р Евген 
Петрушевич протест проти цього рішення, - а вже дня 13-го липня 

цілий протипольський фронт одержав детально випрацьований опе
ративний приказ. переходу цілої Української Галицької Армії за Збруч. 
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Віктор Курманович, 

rен.-хор. 

Цей документальний матеріял шефа штабу УГА подаємо 
за щоденником "Діло", ч. 117, Львів 1934. р" зберігаючи 
тодішній правопис. 

ВІДВОРОТ УГА ЗА ЗБРУЧ 

Сторінка з нашої історії 

Пару разів доводилось мені чи

тати на сторінках нашої преси кри

тичні погляди про нездатність пляну 

Начальної Команди, згідно з яким 

УГА мала би - свого часу - відсту
пати замісць на схід себто за Збруч, 

- на південь себто на Дністер і в 

Карпати. 

Як колишній шеф штабу при НК. 

У.ГА, беру оце в цій справі голос. Хо
чу подати пояснення, а власне арrу

менти, котрими я покористувався при 

оцінці та обмірковуванні тодішньої 

стратеrічної ситуації, а зокрема тих, 

що довели мене до пляну відступу 

УГА за Дністер, можливе і в Карпати. 

Піднятий мною плян був випрацьова
ний спільно з моїм співробітником 

майором Льонером і його в цілості затвердив командант У.ГА, rен.
пор. Омелянович-Павленко. 

Для стратеrічних рішень військового проводу міродатним є: 

власне і вороже положення, як теж і політичні відносини. 22. березня 
1919. р" наслідком інтервенції Антанти, припинюються наші операції 
і кінчиться остаточно наша бравурна офензива на відтинку Судова 

Вишня - Городок Ягайлонський. 

УГА стояла проти західнього ворога (Польщі) на широко роз

тягненім, для оборони несприятливім відтинку, ·без якихнебудь при

родних перешкод. Щоправда, ліве крило опиралося на Карпати, Гір

ська Бриrада дуже слаба чисельністю, але праве крило під Сокалем 

висіло зовсім у повітрі, бо "Холмська Група" не виявляла в той час 

майже ніякої активности. Широкий фронт, незабезпечені крила, надава

лися до прориву чи до О'бходового наступу. Таким ворожим акціям 

годі було щось протиставити, бо не було в нас частин у запасі. А на

віть колиб вони і були, то за недостатком відповідних шляхів та пе

ревозових засобів, годі було їх відповідно до потреби перекинути. Ко

ли наше запілля не спромоглося в часі нашої офензиви посилати фрон

тові частини для завершення успіху, то трудно було сподіватися і в 

найближчому часі таких резерв, які би були всилі не тільки допов-
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нити проріджений боєвий фронт, але і влити йому_ нову пробоєву 
силу для дальших операцій. Не краща була справа і з матеріядьним 
забезпеченням фронтових частин. 

Щодо західнього ворога, то Антанта вже при першій інтервенції 
заповіла нам перевіз зорrанізованих у Франції, і модерно вивінува
них польських військ, з якими ми мусіли числитися в найближчому 
часі. Бож як перша так і друга інтервенція Антанти мала на меті лише 

ви·грати час для посилення нашого ворога. До тої пори мали ми пере

могу й ініціятиву в наших руках. Та зі заломання нашої березневої 
офензиви, що була кульмінаційним пунктом нашої активности, ставав 

_ВОрОГ З ДНЯ На день •СИЛЬНіШИМ, а ТИМСаМИМ перебирав ТеЖ і іНіЦіЯТИВУ 
в оперативних акціях. Він мав за собою Антанту і її підмогу під 

кожним оглядом. Треба додати, що щодо підвозу своіх військ був 

ворог у дуже корисному становищі, бо мав у своіх руках залізниці: 

Новий Санч-Хирів, Краків-Львів, Люблин-Рава Руська, Хирів-Ярослав

Рава Руська. Таким робом міг він зосередити війська по вподобі. 
Зі сходу підходили до Збруча більшовики. Армія УНР, відступила 

за Горинь в околицю Сарни-Рівне-Кременець, відкриваючи наші зади 
за Збручем. НК, була наслідком цього змушена - __ хоч як це тяжко 
було, - орrанізувати фронт проти більшовиків, відводючи туди ча
стини зі західнього фронту. Мабуть більшовики напирали ~більшими 

силами, коли Армія УНР, мусіла залишити цілу територію. Згідно з 

відомостями, які ми тоді діставали, стан Армії УНР мав 14.000 ба·f'
нетів, але її боєздатність наслідком безнастанних відступових боїв 
була сильно підупала. 

Якіж були загально-політичні відносини? Майже ціла Европа бу
ла в революційному стані, а зі сходу загрожував їй більшовизм. Поки
що боролися проти нього деякі царські rенерали, а на чолі Армії УНР 
стояв Гол. Отаман Петлюра. Та він не знайшов у Антанти відпо
відної підтримки. У неї Польща мала бути тим заборолом, що поста
вить опір дальшому походові більшовизму на захід, що в той час 

уже мав свій зародок в осередку Европи. Бели Кун на Мадярщині, -
Курт Айснер у Баварії. Польща сама, як новоутворена держава в се
редині несконсолідована, мала назверх крім нас багато клопотів іще 
зі своїми сусідами, як чехами, німцями та литовцями. За посередниц
_твом Антанти прийшло на тих відтинках до частинного перемиря, од-

наче з нами мусіла Польща вирішати спір зброєю. Виходило ясно, 

що молода Польща, підсилена військами Галера, докладатиме всіх 
зусиль, щоби виказатись перед Антантою якимись успіхами та злік

відувати наш фронт. Хоча ·більшовики підходили до її травиць, та іх 
ще стримувала армія УНР і полякам ішло про те, щоби час, коли ім 

доведеться зміритись із більшовиками, відсунути, а зіпхати тимчасом 

на інші плечі це •завдання. 

До найголовнішого завдання військового проводу належить за

здалегідь оцінити як слід ситуацію, та вивести армію з несприятливого 

положення в ті райони, зберіrаючи її цілість і внутрішні вартости, в 

яких вона матиме спромогу під кориснішими умовинами продовжувати 
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боротьбу, поставивши натомісць ворога· у становище для ньоrо неспо

діване, ненадійне і непригоже. 
Начальна Команда УГА передбачувала близький наступ· .поляків 

і ясно здавала собі справу, що той наступ буде сильний та що наш 
фронт серед тодішніх умов не вдержиться на довший ·час. Передба~ 
чали ми конечність відступу. 

Той відступ під ворожим натиском чи з фронту чи з крил, міr 
узяти загальний напрям тільки на схід, у райони, які ні з тактичного, 

.ні з оперативного о•гляду не надавались до затяжного оборонного 

бою. Що правда ліве крило - полудневе, - по переході rрупи Кравса 

(Хирів-Самбір) через Дністер коло Нижнева на північ, опиралось би 
об Дністер, ·зате праве крило - північне, - висіло би далі у повітрі і 
противник міг охопити його на кожнім новім, нами занятім боєвім 

відтинку. Це примушувало ~би нас до дальІІіоrо відступу. Притім та~ 

кож не було виключене, що і більшовики (маючи проти себе над 

Збручем тільки підрядні наші відділи, - Наддніпрянська Армія стояла 
в околиці Рівного, які ледви чи всилі були видержатк. сильніший во

рожий натиск), підуть у наступ з метою зреволюціонізувати своїми 
крикливими гаслами галицький терен, та через Карпати подати по

мічну руку Белі Кунові. Були відомости, що над Збручем появилися 

мадярські частини, сформовані більшовиками з полонених мадярів. 

І тому вижидати польського наступу значило би для Нач. Ко

манди стільки, що піддатися згори всякому диктатові ворога. УГА 

не мала би іншого напряму для свого руху, як тільки на схід, отже 

прямувала би між молот і ковало, т. зн. до своєї ліквідації, а у всякому 

випадку до цілковитого покинення власної території. А це хіба не 

сміло бути метою Начальної Кома.ндп. 

Начальна Команда рішилася з метою переведення пляну - ще 
перед загальним польським наступом - скріпити якнайбільше ліве 

крило і rрупу "Рудки", перекинувши скорим темпом відділи з інших 

фронтів та зосередити Армію за Дністром. Звідси офензивними акці
ями, чи оборонним способом продовжувати боротьбу рідної землі 
до останнього. Тим чином ми задержували в наших руках хоч части

ну нашого краю. Ніхто не заперечить, що район за Дністром, а ще біль

ше Карпати, був дуже пригідний до ведення затяжних, упертих боїв, 
чого найкращим доказом приклади зі світової війни. Перед фронтом 

Дністер з "Великим Болотом," як поважна природна перешкода - не 
вимагав такої сильної обсади. Ліве крило оперто об гористий терен, 

більше нада·ється до оборони, ніж рівнина на північ від Дністра. 
Праве крило, як довго румуни не були активні, не було загрожене. 

На наших задах чехи були нам радше прихильні як ворожі. Армія 
могла скоротити свій дотеперішній фронт на одну третину, а злікві

дувавши Окружні Команди зі запасовими кошами і приділеними від

ділами .на північ від Дністра могла неабияк скріпитися фізично і ма

теріяльно. Залізничий шлях Самбір - Коломия, з відногами, давав 

змогу скоро пересувати запасові частини. Два залізничі шляхи, Самбір

Ужгород, та Стрий-Мункач лучили нас зі закордоном, а нафтовий 
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басейн у наших руках давав змогу матеріяльного обміну головно му
ніції з закордоном. Спеціяльних заходів треба було вжити для про
харчування армії. Одночасно з відступом намічено зорrанізувати пар
тизанську війну в найширшому розумінні, на терені на північ від 

Дністра. Оминаючи рішаючого бою з західним ворогом через своє
часне відтягнення власного фронту з півночі на південь від Дністра, 

була армія у ,змозі з мінімальними втратами відірватися від ворога і 

заняти пригідніший район для наступу, чи оборони в затяжних боях. 

Там її зліквідувати не вдалось би ворогові, а в усякому разі, 

якби і вдалось, то не так уже скоро, як це сталось. Таким ходом: 
щоби наша армія відступила за Дністер, найшовся би ворог у зовсім 

несподіваній ситуації. Поляки були би приневолені спрямувати свої 

війська на Збруч, щоби загородити більшовикам їх дальший мож
ливий похід на захід. Це могли поляки зробити тільки частинно, 

ослабивши ті сил, що стояли проти нашого фронту. В той час, коли 

ми позбувалися одного ворога - більшовиків - з наших задів, то 

саме той ворог прибував полякам і вони були би приневолені боро

тися на два фронти. При чому ми з нашого становища за Дністром 

загрожувалиб полякам із крила і задів. Сумніваюсь, чи поляки з 

подібним маневром нашої армії числилися. В такім випадку головний 

наступ їх травневої офензиви повинен був би бути спрямований на 

наше полудневе крило. Можна припускати, 1що і на той випадок ми 

були би приготовані, бо Нач. Команда передбачувала скупчити в районі 
Хирів і на полудне від нього головні свої сили. 

В ніякому разі не числила Нач. Команда при вирішуванні цього 

пляну на якунебудь підмогу від Антанти, як про це доволі часто пи

шеться в пресі, бож було очевидне, що Антанта на боці нашого про

тивника. Антанта огірчена на нас, що ми не хочемо мати до неї довіря 

та надіємось без неї вибороти свої права, допомагала всебічно Поль

щі, щоби нам дати добру школу. Антанта і Польща числилися зі 

скорою ліквідацією нашого фронту, щоб мати вільну руку проти біль

шовицької загрози Европи. При нашім пляні повставала зовсім нова 

ситуація. УГА висмикнулася незліквідована і стоїть З<;і Дністром чи в 

Карпатах, та є чинником, з яким усякий мусів числитись. А в той час 

більшовики над Збручем, не маючи проти себе ніякого опору, бо як 

сказано, армія УНР стояла в околицях :Рівного і Кремянця, могли 

йти у глиб краю, що .ставило поляків перед конечністю творити новий 

фронт. Нач. Команда прямувала таким чином при своїм пляні не бла

гати ласки в Антанти, але зберігаючи цілість УГА, залишатися якнай

довше на своїй території, обороняючи її до останньої каплі крови. Бо 
тільки так могла вона представляти той могутній чинник, котрий мав 

при вирішуванні чужими нашої долі, відповідно заважити. 

Твердження, що цей "нездатний" плян знайшов прихильників у 

рядах наших політиків, мушу опрокинути і навести, що власне тодіш

ній політичний провід, а саме премієр міністрів д-р Голубович спро

тивився сильно тому плянові, бо - мовляв - армія за Дністром чи в 

Карпатах згине з голоду. Це відкинення наміченого маневру слону. 
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кало вкінці командира Армії rен. Омеляновича-ПаВJІенка і мене як 

шефа штабу зріктись своїх становищ. Бож ми добачували в пляні 
відступу на схід початок кінця УГА, того фізичного носія державної 
незалежности. Відповідальности за загибіль УГА ми свідомо не могли 
взяти на себе. 

Під натиском переважаючих польських сил, що сильно тиснули 
рівночасно на наші крила і на відтинок Мостиська-Судова Вишня, при
неволена була У.ГА відступати на ~схід, а вкінці за Збруч на територію 
Великої України. Слід підкреслити, що поляки старалися всіми силами 

представити перед Антантою, нашу в той час ~гарно здисципліновану 

армію як "більшовицьку банду." Це їм удалось перед всемогучими 
тоді французами, наслідком чого і дістали дозвіл ужити :галєрівську 

армію проти нас. 

Підчас відступу УГА над і за Збруч відкидає Наддніпрянська Ар
мія своїми протинаступами, більшовиків у район Староконстантинова, 
і тим умож,ІJивлює нам відступ 1без поважніших боїв рівночасно і в 
поляками і більшовиками. Злучені тоді Наддніпрянська і Галицька 
Армія, переводять пізніше успішну офензиву проти більшовиків у 
напрямі на Київ і далі. 

Переаналізуймо, які користи виринали для поляків через наш від
ступ на схід за Збруч та нашу офензиву на Київ. Нашим відступом за 

Збруч стають поляки панами зах.-українських земель. Галицька армія 
для них зліквідована і це їх перший мілітарний успіх. Той успіх підно

сить високо престіж молодої польської держави в очах Антанти та 

зміцнює її вагу на світовому форумі як "одинокого" заборола проти 
більшовизму. 

Блискучі скорі успіхи злучених Українських Армій у напрямі Він
ниця-Бердичів, приневолюють більшовиків скупчити проти нас усі 
ті сили, які дотепер були звернені на захід - отже і проти Польщі. 
Таким чином перебираємо ми на себе перед більшовиками захист не 

тільки Галичини і Волині, але і районів дальше на північ себто поль
ського фронту. Тимсамим захищаємо ми і Польщу перед більшовиць

кою навалою. Ми йдемо нашому західному ворогові силоміць на 

руку, так начеб ми виконували директиви польського rенерального 

штабу. Зліквідувавши Галицьку Армію, забезпечений нами перед 

більшовиками, він дістав спромогу вивести частину сил, що стояли на 

фронті проти нас, чи проти 1більшовиків на інші відтинки, оспорювані 

іншими сусідами. Він у спокою переводив внутрішню консолідацію 

корінної Польщі та занятих чужих країн. 

Стоїть трівко і ніхто не може опрокинути твердження, що на пе

ріод 1919. р. тільки ми, українці, оборонили Европу - в тім і саму 
Польщу - перед більшовицькою навалою. 

Який хід мали би воєнні подіі після відступу УГА за Дністер і в 

Карпати важко тепер ствердити. Оцінку того пляну треба залишити 

зовсім обєктивним критикам, яким •будуть доступні так наші, як 
теж і ворожі архіви тої доби. Але напевно можна твердити одно, а 

саме, що галицька справа в її цілому не була би так скоро зліквідо-
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ваним епізодом, як це мало місце. Це доказують досвіди світової 

війни, коли то 1бої в Карпатах відограли таку визначну ролю. 
У ВИ'ІЦенаведених рядках зясував я коротко оба пляни можливих 

відступів Української Галицької Армії, з погляду чисто мілітарноrо. 

Зокрема хочу ствердити, що Нач. Команда весь час кермувалася при 

своїх рішеннях фактами й не іншими мотивами, як тими, що нама

галися зберегти інтереси армії в повному розумінні того слова. Бо 

її долю чи недолю передали нам у наші руки . 

Бронепоїзд "Большевик" здобутий частинами УГА від большевиків 1919. р. 
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Д-р Мирон До.11ьницький, 
Четар УГА. 

УКРАІНСЬКА ГАЛИЦЬКА АРМІЯ В БОЯХ З БОЛЬШЕВИКАМИ 

В днях 16. і 17. липня 1919. р. Українська Галицька Армія у 
свому відвороті, під тиском переважаючих і добре озброєних сил 

польських військ, мусіла покинути свою вужчу батьківщину - Гали

чину і, перейшовши річку Збруч, податися на Наддніпрянську Украі
ну. З армією перейшов теж Уряд З.О.У.Н.Р., зосереджений тоді в ру
ках Диктатора д-ра Евгена Петрушевича. 

В часі, коли УГА перейшла Збруч, лише невеличкий простір 
Наддніпрянської Украіни був вільний від ворога. Була це полоса 
довкола Кам'янця Подільського. Н межі йшли по лінії Дністра на 
півдні, Збруча від заходу, Гусятин-Ярмолинці-Бар від півночі і по 
залізничій лінії Жмеринка-Вапнярка аж до Дністра на сході. Решту 
широких земель Украіни займали большевики і т. зв. Добровольча 
армія ген. Денікіна, яка вдиралася з долішньо-донецькоі области та 

осягнула саме під цю пору лінію Полтава-Херсон, готуючись до рі
шального удару в напрямі Київ-Одеса. Уряд УНР найшовся в .кам'янці 
Подільському, останньому пристановищі на території УНР, бо кілька
десят км. на північ були вже большевицькі війська. Іх передні ча
стини досягнули саме тоді лінії Стара Ушиця-Дунаівці-Балин-Чорна
Смотрич. Ген. М. Капустянський називає тодішню ситуацію Уряду і Ді
євої Армії близькою до катастрофи, бо стан частин був жахливий, 
а Уряд УНР 1був під безпосередньою загрозою попасти в полон 

або евакуватися за кордон, чи продиратися на схід до повстанців. 
Та несподівано порятунок· був уже близький: до Збруча підходила 

вся Українська Галицька Армія 1). 

По переході за Збруч найшлася У.Г.А. в незвичайно важкому по

ложенні на так вузькому ·просторі, що могла ледве кілька днів жи

вотіти без якоїнебудь помочі і піддержки, а Дієвій Армії, окруженій 
із усіх сторін ворогами, бракло боєздатности. 

Цілком природно, що в такому положенні годі було думати про 
далекосЯігл'і стратегічні пляни: треба ~було перш усього добути про
стір, де армія відітхнула б і вдержалабся. Отже першим завданням, 
вимушеним обставинами, мусіло бути розширення простору для ру

хів армії. А наступ треба було повести негайно, бо поляки, не зва
жаючи на переговори з Урядом УНР, могли перейти Збруч і довести 
И'А до цілковитого. розпаду . .Негайного розширення простору дов

кола Кам'янця Подільського вимагало теж забезпечення У·ГА харчами 
та всім тим військовим матеріялом, якого необхідно потрібно для боє
здатної армії. Питання самозбереження УГА було так нагле, що 
годі було оглядатися на її стан, на її фізичне та матеріяльне вичер

пання та баєву втому. 

1) М. Капустянський, rен. шт. rен. хор.: "Похід Українських Армій на Київ -
Одесу в 1919. р.". 11 вид. Мюнхен 1946. ч. ІІІ. ст. 11. 
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Ударом 11 .. Корпусу УГА, Корпусу Січових ~Стрільців та Запоріж
ської Групи, відкинена большевиків аж поза Проскурів, примуше
но їх стягнути частинно свої війська, розложені на схід від Кам'янця 

Подільського, через що осягнено найнеоб:хідніший простір на від
починок і віднову УГА, та випадний простір для дальших баєвих дій. 

Які ж 1були тоді можливості цих дальших 1боєвих дій? На нашу 
думку було їх три: 1) відсвіжити сили УГА, доповнити боєвий ви
ряд і виступити ще раз проти поляків, щоб вирвати від них свою 

тіснішу батьківщину, 2) піти походом на Київ і добути столицю 

відродженої держави, ядро молодого українства, чинник міродатнього 
політичного значення для цілої области, вузол залізничих і битих 

шляхів, багатство різних засобів-одним ~словом вирвати з рук во

рога серце України, 3) добути Одесу, щоб таким чином вивести 
Українську Державу з того осамітнення та ізоляції, витвореної майже 

герметичною бльокадою України з боку Польщі, Москви й Румунії, що 

відгородили молоду державу від світа. 

Не легкий ·був ви~бір між цими трьома можливостями, але ясне 
було одне, що У1Г А могла б вибрати лише одну з них. Само собою, 

що найменше виглядів з усіх цих трьох можливостей мав похід на 

Галичину. При тому боєвому стані УГА не можна було й думати про 

наступ проти поляків, а відсвіження армії під кожним оглядом, щоб 

її хоч приблизно зробити рівновартною з польською, вимагало місяців 

часу.Лишався отже вибір: на Київ, або на Одесу. І це питання вже 

під кінець липня 1919. р. стануло перед Головним Командуванням 

Українських Армій у цілій своїй різкості. 

Яромир Дяків, майор ген. штабу УГА, так говорить про вирішен

ня тієї дилеми: "Офензива на Київ під політи·чним оглядо.м була дуже 

приманлива. Посідання осередка країни відкривало незвичайні, полі
тичні перспективи, яких одначе ані в додатньому, ані у від'ємному 

значенні не можна було тоді передбачити і як слід оцінити. З вій
ськового боку справа представлялася цілком інакше. Удар на Київ 
вводив УГА в середину ворога, виставляючи її крила на півдні і на 
півночі відкритими. Заняття Києва ~було небезпечне ще й тим, що, 
як кожне велике місто, так і Київ, мусів для забезпеки в'язати 
більші військові сили, а ~А, зі ~своїм тодішнім малим боєвим ста
ном, могла через те втратити свОІбоду діяння. Без відповідного за
пілля і без всякої піддержки звідки-небудь могла УГА легко найтися 

окружена ворогами, що саме тоді постійно скріплювалися. Теж ма
теріяльні засоби Києва не могли манити військового командування, 
бо під цим оглядом перевищала його Одеса, як один із осередків 
світової торгівлі, що давав можливості добування потрібних засо

бів для армії і для держави у більших розмірах. Тож до офензиви 
на Київ перли головно політичні чинники. 

Політична сторона походу на Одесу з'ясовується в менше ясних 
за·ри:сах, ніж на ,Київ, зате тим ясніше виступає військова справа й 

виказує оперативно чимало ·принади. Шл~ на Одесу з району Бару 
і Жмеринки веде вдовж румунської границі, тому похід армії мШ' 
відбутися з охороненим правим крилом, забезпеченим невтручанням 
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румунів, які хоч і не ~були приятелями, то все ж таки не виступали 
явними ворогами України. Пересунення армії в напрямі на Одесу рів

нялося б нападові на тили большевиків, що находилися на північ від 

Одеси і були рівночасно окрилені армією Денікіна. Зате власними 
тилами УГА не мусіла ·б надто журитися, 1бо кожний крок в напрямі 
на Одесу віддаляв її від поляків. По осягненні Одеси можна було 
спокійно приступити до перестрою і віднови .УГА та дати їй через 
зиму набрати свіжих сил у лагідному, приморському кліматі. Були 
теж оправдані надії на доповнення в людях галичанами-полоненими з 

Італії, а з Чехословаччини можна було б перевести 5-ти тисячну бри
rаду У·Г А, інтерновану по відступі з Галичини в Німецькому Яблінному. 
Можна було теж дістати різного приладдя для армії, ~головно воєн

ного виряду та ліків, яких ані ·Київ, ані ІЦіла Україна тоді не могли 
дати. Так отже, за походом на Одесу промовляли важливі чисто 

військові, явно вловимі арrументи, хоч і не такі ·приманливі, як ті 

політичні, що промовляли за походом на Київ. Похід на Київ-це 
гра "va banque'', де все вирішає щастя і навіть сліпий припадок, вате 
у поході на Одесу виявляється певне і ясне розуміння ваги поло
ження і стоячих до розпорядимости засобів, як теж далекосягла перед

бачливість 2) ". 
Аналізу цього питання находимо теж у ген. Капуст.янського. Роз

глянувши всі за і проти наступів в обох напрямах, які суттєво не 

багато різняться від арrументів майора Дякова, ген. Капустянський 
приходить до такого заключення: "Стратегічні і політичні обставини 

вимагали вести операції головними силами на київському і коростен
ському нарпямах: окремою південною групою відрізати шляхи від

вороту ХІV-тої большевицької армії з причорноморського району, а 
знищивши її або змусивши капітулювати, обсадити побережжя Чорно
моря з Одесою. Треба було отже одночасно розпочати операції 

проти Києва і проти Одеси 3)". Проти офензиви на Одесу, а за офен

зивою на Київ, видав особисто рішення Головний Отаман Симон Пет

люра, силою свого уряду, як найвищий вожд. 

Щоб цілком ясною була картина тієї ситуації, в якій опинилася 
УГА після переходу Збруча, треба ще, бодай коротко, схарактеризу
вати політичну, чи краще сказати, закордонно-політичну ситуацію 

України. 

Вичерпну характеристику тодішнього закордонно-політичного по
ложення України находимо в праці нашого відомо1го публіциста
історика д-ра Василя Кучабського: "Зовнішньо-політичне положення 
об'єднаних українських армій у "Чотирикутнику Смерти" в липні

серпні 1919. р.", що ·була друкована в "Літописі Червоної Калини" 
р. 1931. зош. ХІІ. 4). Д-р Кучабський аналізує це положення так: "Пі-

2) Яр. Дяків: "Стратегічне положення УГА по переході через Збруч літом 
1919. р." "Український Скиталець", IV. річник. 1923. ч .. 6 ст. б. 

3) Ген. М. Капустянський: "Похід Українських Армій на Київ-Одесу в 1919. р." 
ч. ІІІ., ст. 96-102. 

4) Є це один із розділів його великої праці: "Польсько-українська боротьба 
за Східну Галичину в 1918-1923. рр. Ії генеза, її перебіг та її вплив на сучасне за
гальне положення у Східній Европі", що вийшла була німецькою мовою. Інші роз
діли тієї праці появилися в журна;1і "Дзвони", річник І., ч. 1-2. 
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дійшовши дня 17. липня 1919. р. над Збруч, поляки не переслідували 

далі галичан. Цей стан фактичного перемиря приняв навіть незабаром 

форму підписаного договору між Урядом УНР і ПолЬІІЦею про. де

маркаційну лінію· обох армій. В такій ситуа:ції вірив от. Петлюра, що 

замиренням з поляками осягнув протекцію Франції, якої він так гаряче 

бажав. Уряд УНР був переконаний, що Антанта вже тепер перестане 

надалі легковажити український національний рух і визнає україн

ську державу одним із найважніших факторів у боротьбі проти боль

шевизму. У цій вірі от. Петлюра передав 30. липня 1919. р. інтер

аліянтській військовій місії, що. після переходу УГА 'Через Збруч 

осіла в Кам'янці Под" свій плян знищення большевиків. Він вимагав 

від Антанти такої самої допомоги воєнним матеріялом, яку отриму

вали інші протибольшевицькі армії, і обіцював побільшити силу укра
їнських армій до 500.000. Ця українська армія була б негайно вжи
та проти большевиків, а про питання, - так говорив цей плян, - чи 
Україна після знищення большевизму й надалі остане в якомусь дер

жавному зв'язку з Росією, чи стане самостійною державою, мали б 
рішити після перемоги Законодатні Збори України". 

Зі ·Стратегічного ~боку плян от. Петлюри керувався такими мір
куваннями: З наміром зайняти Москву через Харків-Курськ-Орел по
сувається армія ген. Денікіна з Донщини вперед. Тимчасом цій акції 

грозить найбільша небезпека від того, що над Дніпром аж до Чор
ного Моря й до Одеси стоїть значна большевицька армія, ~яка за
грожує лівому крилові й тилам денікінської армії і примушує її зв'я
зувати свої значні си.~ш на прикриття в цьому напрямі. Отже укра

їнці повинні взяти на себе завдання знищити цю большевицьку 

армію і тому треба ·їх вжити насамперед для заняття Києва і Одеси, 
щоб вони пі1зніше долучилися до лівого крила денікінської армії, 
рушили з Києва на північний схід аж до лінії Ніжин-Чернигів на 
північному Лівобережжі і станули на цій лінії, я·к теж і на Прип'яті 
по другому боці Дніпра. Рука в руку з лівим крилом української 

армії на Прип'яті мусіли б одначе двигнутися з місця поляки. Вони 
повинні окупувати, йдучи від заходу, Білорусь на північ від Прип'яті 

і посунутися на Дніпро на захід від Гомеля, під Могилів над Дніпром і 

під Вітебськ на півночі. Армії Денікіна було б тоді легко розбити 
большевиків у замкненій з усіх боків Великоросії, на побоєвищах 
довкола Москви. 

Д-р Кучабський аналізує цей плян так: "Наскільки доцільний він 
був, щоб знищити большевиків, настільки був і нездійснимий і фан
тастичний, бо тоді він відповідав лише українським бажанням, але 
цілком не відповідав ані російським, ані польським намірам. Навіть 
для Румунії, у якої природньому інтересі ще найбільше з усіх дер
жав Східньої Европи лежало створення якоїсь української буферної 
держави, було, з уваги на ще непевне посідання Басарабії, небажане, 

щоб відносини у Східній Европі в якомусь швидкому часі стабілі-
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зувалися, все одно, чи з якоюсь самостійною Україною, чи без неі. 

Ще гірше було що до Польщі. В тому часі, коли тен. Бартелемі 

робив у лютому 1919. р. свою мирову пропозицію rалицькому Уря

дові, інтервенційні пляни маршала Фоша не були ще відкинені Най

вищою Радою. Була отже можливість, що в наслідок приняття барте

лемівських умов галичанами, як теж в наслідок натиску францу~зької 

мілітарної партії, яка в тому часі ·була близька до того, щОІб запусти

тися в якусь .гру ·з Україною, переможуть у Польщі в її відношенні 

до України не погляди Дмовского, що Україна повинна бути поді

лена між Польщу і Росію, тільки навпаки думка, що Польщі треба 

задоволитись тим, що давав їй на українських землях Бартелемі та, 

що не треба перешкоджувати створенню якоїсь української держави. 

Навпаки, ліпше підтримувати навіть якийсь український буфер проти 

будучої Росії. Але тепер ситуація основно змінилася. Франція не 

була вже заінтересована в Україні, бо плян Фоша провалився і все

ціло перемогла концепція Клемансо, який бажав сильної Польщі так 

проти Німеч·чини, як і проти большевиків. В самій же Польщі пе

реміг після галлєрівського наступу в f'аличині погляд Дмовского, що 

в інтересі Польщі є продовжувати "східно-европейські колотнечі", а 

не якнайскорше замирення Східної Европи знищенням большевиків, 

як того вимагав плян Петлюри. Про це пишуть недвозначно теж 

самі польські політичні дослідники-історики, як наприклад Міхал 

Бобжиньскі та Вітолд Гуперт 5). Тільки наддніпрянці вмовляли в 
себе, що існування української держави на Сході ·Европи "лежить в 
інтересі Польщі." Саме з тієї мілітаристичної ілюзії почали в полі
тичних колах наддніпрянських українців ширитися польонофільські 
сентименти 6). Помилялися, отже, політики Уряду УНР, 'ЯКЩО ще тоді 
думали, що найдуть опору в Польщі. На ділі було воно навпаки; 

час для такої підтримки вже був минув і в польській політиці вже 
рішуче перемогла думка Дмовского про поділ України в союзі з 
Росією; українцям припадала 1б тоді ще тільки сумна роля за1безпе
чувати полякам їхні здобутки на українських ІЗемлях, аж поки Польща 
не зміцніє настільки, що стане "оплотом і заслоною ~сама собі," а 
українці не проллють у цьому "Чотирикутнику Смерти" останньої крап

лини крови. Цікаво, що Кутшеба у своїй праці "Виправа київська в 
] 920. р." каже, що навіть Пілсудскі волів радше мати сусідом 

червону Москву, ніж незалежну Україну і національну Росію. Тому 
то поляки на большеви-цькому фронті трималися ви·чікуючо. Навіть 

договір між УНР і Польщею з 22. квітня 1920. р. визнає за Польщею 

5) Michal Bobrzynski: Wskrzeszenie Panstwa Polskiego. Краків 1920-23. т. 11. 
стор. 147. 

Witold Hupert: ZajQcie Malopolski Wschodniej і Wolyni w roku 1919. 
Львів-Варшава 1928. ст. 104-107 . 

. • 6) М. Капустянський: "Похід Українських Армій"." ч. ІІІ. ст. 141. 
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в перспективі ближчих і дальших можливостей т. зв. історичне право 
на межі 1772 р., отже кордони т. зв. передрозбороі Польщі 7). 

А й для Денікіна, тепер в липні 1919. р., коли його війська не
стримно посувалися вперед і добуття Москви здавалося йому досяжно 

близьким, українська поміч являлася зайвою. Що більше! В оча!Х 
всеросійської реакції цілий український визвольний руос був в одному 
ряді з большевизмом, був отже чимсь, що безумовно мусіло бути 
знНІЩене, що.б могла воскреснути могутня Росія, цілком так само, як 
для Дмовского знищення України було передумовою того, щоб по

стала "великодержава" Польщі. 

Таким чином цілий цей плян Петлюри не рахувався з тодішньою 
політичною ситуацією, з тодішним укладом політичних сил Східної 
Европи. І д-р Кучабський робить такі заключення: "В цьому часі Укра
їна не належала вже до ніяких тогочасних політичних систем Ев
ропи, ні до большевицько-світово-революційноі, ні до французько
польськоі, ні до англійсько-американсько-російської, і через те ніхто 
не рахував вже тоді на неі, як на корисного для себе союзника. І вже 
під ніякою умовою вона не могла від Антанти дістати якоїсь під
тримки. Антанта поклала вже тепер усі надії лише на Денікіна. Ук
раїна ·була вже тоді з закордонно-політичного боку засуджена на 
заг ладу". 

Щоб картина боєвих дій Украінської Галицької Армії на Над
дніпрянщині стала ще виразнішою, треба проаналізувати теж пи
тання, що уявляла собою .УГА після переходу Збруча і напередодні 
свого генерального на•ступу проти большевиків. Це питання важне 

тим, що серед тогочасного відношення військових сил у Східній 
Европі не було дрібницею те, чим українці тепер, після приходу га
личан на наддніпрянський протибольшевицький фронт, розпоряджали. 

Блискучі побіди Греківської офензиви в Галичині після славного 

чортківського прориву наповнили УГА гордістю і вірою в се.бе, а 
велике національне нещастя тіснішої батьківщини скувало вояцтво 

УГА в одну цілість, яка трималася вкупі беззастережним вваємним 
довір'ям між старшинами і стрілецтвом та довір'ям до свого уряду, 
залізною дисципліною, а•бсо.11ютною невразливістю на всяку посторон
ню пропаrанду. Стійка в обо.роні, хоро6ра в наступі, мала ця армія 
що правда меншу здібність маневрувати, ніж привиклі в своїй дуже 
рухливій війні до форсовних маршів наддніпрянці. Але за те визнача

лася вона людяним поведенням з населенням. Населення Наддніпрян

ської Украіни почало ;цінити слухняні та організовані галицькі ча
стини. Вони не бешкетували, не грабували населення, а радо допомагали 

йому по змозі навіть в домовій господарській праці і це просто, 

як цілком виїмкова поява в цілій то~rочасній Східній Евро.пі, відбива
лося яскраво від загального здичіння, від безоглядности і жорстоко
сти в однаковій мірі революційної, як і контрреволюційної солдат-

7) 3-тий артикул цього договору каже: "Уряд польський признає Україні те
риторію на схід кордону, зазначеного в арт. 2. тієї умови, до кордонів Польщі 
1772 р., які Польща вже посідає, або набуде від Росії шляхом збройним, чи дип
ломатичним". Аналізу тієї точки найде читач в праці проф. С. Шелухіна: "Варшав
ський договір". Прага 1926. ст. 23-25. 
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чини. Галичани були вшськом з усіми прикметами, що робили цю 
абсолютно реrулярну армію здатнішою до того, щоб васпокоїти 
розхвильований край, щоб відновити в ньому міцний лад, державну 

адміністрацію й публичну безпеку, ніж якабудь інша східно-европей

ська збройна сила. Характеристичною рисою для відношення населен
ня до УГА ~було ще й те, що наддніпрянське жидівство звернуло свої 
симпатії до ·галичан і помагало їм опісля у багатьох місцевостях у 
їхніх тяжких ча~сах. Для наддніпрянської держави з усім її безлад
дям на задах її військ була ця армія набутком, якого серед тогочас

них обставин взагалі не можна ·було занадто високо оцінити. Отже 
ніколи наддніпрянська .армія не була така мі~цна, ніколи вона не була 

така близька до своєї державности, як після того, коли наспіли га
личани. Нині, з історичної перспективи, можемо сміло сказати, що 

лише завдяки :чисельности і внутрішнім прикметам частин У~Г :А за 
Збручем, міг відбутися побідний наступ Української Армії проти боль

шевиків в поході на Київ 8). 
До тенерального наступу на Київ ~створено три, чи радше чотири 

ударні групи. На Київ, обабіч залізничого шляху Жмеринка..,Київ, 
мала наступати найсильніша, осередня армійська група, що скла-

8) Цю характеристику УГА подали ми за ген. Капустянським з його цитованої 
вже праці "Похід Українських Армій на Київ-Одесу в р. 1919.". ч. ІІІ. ст. 24-29 1 
сот. Б. Гнатевича: "Збройні сили сучасної доби", з ІІІ частини "Історії Українсько
го Війська", Львів 1936. ст. 548. 

ШТАБ ГОЛОВНОГО ОТАМАНА ВЕРХОВНА КОМАНДА ОБ'ЄДНАНИХ УКРАІН-
СЬКИХ АРМІИ від 7-го серпня 1919. р. по січень 1920. р. 

З ліва на право: адьютант оперативного штабу підполк. Карло Долєжаль, начальник 
штабу генерал-поручник Микола Юнаків, генерал-квартирмайстер штабу генштабу 

генерал-четар Віктор Курмановнч. 
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далася з І. і ПІ. 1Галицьких Корпусів і з ~групи Запоріжців. Коман
дантом її назначено команданта ІІІ. Галицького Корпусу ген. Антона 
Кравса. На лівому крилі осередньої групи мала наступати в напрямі 
Шепетівка-Коростень північна група, зложена з 11. ~Галицького Корпусу 
і Корпусу Січових Стрільців під командою команданта 11. rалиць
кого .Корпусу полк. Арнольда Вольфа. Врешті на південному сході, 
в напрямі на Одесу-Христинівку-Шполу, поставлено т. зв. східну 

групу. Вона .складалася спершу лише з групи ·ген. Юрка Тютюника і 
3. дивізії полк. Олександра Удовиченка. Поступово її скріплено. Во
линською групою і ще двома галицькими бриrадами, а саме І. бри
І'адою Українських Січових Стрільців і 11-( одинадцятою) бриrадою. 
Східньою ;групою командував ген. Ю. Тютюник. Начальна Команда УГА 
мала з початку свій постій в .кам'янці Подільському. Там теж був 
постій проводу всіми українськими військовими силами, що ~був зфор

мований в часі наступу на Київ, тобто т. зв. Штаб Головного Отамана, 

як Головний Генеральний Штаб армій на чолі з ген. М. Юнаковим і 
з ген. В. Курмановичем, як ген.-квартирмайстром. Начальником опе
ративного відділу був ·генштабу підполк. К. Долежаль. 

Яка була боєва сила тієї наступаючої української армії проти боль

шевиків в поході на Київ в липні-серпні 1919. р.? На це питання тяжко 
нам ·сьогодні дати точну відповідь. Офіційних даних зі самозрозумі

лих причин не маємо, а різні автори чи то спогадів, чи то історичних 

пра;ць подають стосовно цього питання різні числові дані 9). Із всіх 

цих д-аних ми витягнемо середню і подамо такі 11шсла боєвих сил на

ступаючих українських військ: біля 50.000 крісів, понад 2.000 ша·бель, 
біля 350 ·Гармат і понад 1.100 скорострілів. В цьому боєву силу У1ГА 
оцінюємо приблизно на 35.000 крісів, 500 шабель, 190 гармат і 580 
скорострілів 10). Деяку 1боєву силу представляли ще поодинокі групи 
українських повстаНІЦів, що оперували в районі дій реrулярноі укра

інської армії, але їх сили були невеликі й до того дуже мінливі. 

В склад ворожих сил входили органічно: 24., 44., 60. і 130. дивізії 
ХІІ. совєтської армії і 41. дивізія XIV. армії. (Решта дивізій XIV. армії 
були звернені проти Добрармії ген. Денікіна). В склад .цих дивізій 

входили по три триполкові піхотні бриrади і одна гарматна бриrада. 
Баєвими подви1гами славилися т. зв. інтернаціональні полки, як на
приклад мадярські, латиські та китайські. В критичних моментах во

·рог висилав на фронт деякі жидівські відділи і "батальйони курсан
тів". Яка була числова сила цих всіх большевицьких військ теж 
тяжко сказати, правдоподібно перевищали вони дещо наші сили~ 

Провідною думкою цілого операційного пляну ·генерального на-

9) М. Капустянський: "Похід Українських Армій на Київ-Одесу в 1919. р." П. вид. 
Мюнхен 1946. 

Ген. Антін Кравс: "За українську справу". Львів 1937. 
Сот. К. Купчанко: "Армійна група ген. Кравса в наступі на Київ в серпні 

1919. р.". Календар "Червоної Калини" 1923. 
10) Ці наші числа дуже підходять до тих чисел, що їх подає майор ген. шт. 

УГА Віл. Любковіц у своїй праці: "Похід на Київ в 1919. р.". (Цю працю маємо у 
машинописі в німецькій мові). 
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ступу українських армій проти большевиків було: спершу очистити 
від ворога район .козятин-Бердичів і щойно відтак, маючи крилове 
прикриття на південь і на північ, звернути головний удар в напрямі 

на Київ. В цій початковій операції зокрема важним завданням було 
досягнути і держати лінію Коростень-Київ, що була тоді сильно об

саджена операційною і оборонною лінією большевицьких військ. Від 
успішного виконання цього завдання залежав успіх цілого ~генераль
ного наступу на Київ. 

Операції почались з випадної бази, поширеної першим наступом 

УГА зараз після її переходу через Збруч, довкола Кам'янця Поділь-
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ського (про це ми вже згадували раніше). Всі наступаючі сили були 
підчинені команді Начального Вождя УГА ген. Мирона Тарнавського. 

Найближчою ціллю цілого наступу була Жмеринка, найважніший 
залізничий вузол Правобережжя, в якій вороr сконцентрував великі 
сили. Та заки взяти Жмеринку, треба було пересунути -власне півні'Чне 
крило з лінії ~Городок-Ярмолинці щонайменше на лінію Чорний Острів
Деражня. До виконання цього завдання рушив у наступ дня 27. липня 
11. Галицький Корпус в напрямі Проскурів-Деражня з Корпусом Січо
вих Стрільців на лівому крилі. Вже 30. липня заняли 3. і 4. бриrади П. 
Корпусу Проскурів, 7-ма бриrада Деражню, а Корпус Січових Стрільців 

Чорний Острів. До рук наступаючих українських військ попала ба
гата воєнна добича, між іншим один сильний панцерний поїзд. Пер

ший великий у1спіх УкраїнськО'Ї Галицької Армії на Наддніпр.янській 
Україні! Перший рішучий крок вперед на Київ, щоб через Київ по

вернути на Львів. 

Дня 5. серпня ·були вже сконцентровані І. Галицький Корпус в 
районі Деражні, а ІІІ. в районі Бар-Ялтушків до наступу на Жмеринку. 
І цього таки дня ~цей наступ почався. Почав його І. Корпус окрилю

ючим маневром з півночі. його 5. 6. і 9. бриrади рушили на Браїлів, а 
10-та бриrада на Вінницю. Тимчасом ІІІ. Корпус .У1Г А підсунувся з заходу 

аж під саму Жмеринку. Дня 7. серпня наші війська зайняли Жмеринку. 
Того таки дня 6. бриrада зайняла Браїлів, 9. бриrада Гнівань, а 10. 
бриrада разом з дивізіями Запоріжського Корпусу підійшли під саму 
Вінницю. До українських рук попала знову велика добича: більше, 
ніж І.ООО полонених, два панцерні поїзди, збруя різного роду, стрі

ливо та багато різних запасів. 

В цьому першому на1ступі галицький старшина і стрілець знову 
показали, що вони ті самі, що .боролися під Львовом, що добули 
собі ореол побіди у Греківській офензиві, та що, коли йдеться про 

боротьбу за Українську Державу, їм не страшні всі ті труднощі і не
достатки, на які вони всюди, що крок натрапляли. В них вступила 

тверда віра, що тепер це все мусить змінитися і що кінцева-остаточна · 
побіда вина,городить їх за всі їхні дотеперішні страждання. Пропало 

теж дотеперішнє недовір'я місцевого населення до УГА, воно бо по
бачило, що це своя, рідна і реrулярна армія, якої одинокою метою 
є звільнення Рідного ·Краю від ворота. Але й большевики побачили, 

з ким мають діло. 

Після упадку Жмеринки рушив 11. Галицький Корпус, який до 9. 
серпня задержався на добутій дня 30. липня лінії, дня 1 О. серпня в 
дальший наступ і після тяжких та кривавих боїв зайняв Старокон
стянтинів і Хмельник. Того самого дня попала до рук українських 

військ Вінниця, а на півдні 3. дивізія Удовиченка зайняла Бірзулю. 
В цьому самому часі І. Галицький Корпус, по боях під Літином та 

Хмельником, стояв готовий до дальшого наступу в передпіллі Бер

дичева. 

Дня 14. серпня почався генеральний наступ на лінії Новгород 

Волинський-Житомир-Бердичів ... Козятин-Погребище. У цьому наступі 
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головніші боєві дії чергувалися так: 16. серпня зайняв ІІІ. Корпус за

лізничу станцію Голендри на півдні від Козятина, І. Корпус в тяжких 
боях підсунувся під Бердичів, а 11. Корпус зайняв Полонне і Шепетівку. 

Запоріжський Корпус наближався широким фронтом до Погребища. 
В тому самому часі частини Дієвої Армії зайняли Бірзулю і увійшли в 

район Умані. Частини ІІІ. Корпусу зайняли 17. серпня Козятин і за

лізничу станцію Попельню, 20. серпня І. Корпус обсадив Бердичів, 
11. Корпус Житомир і Новгород Волинський, а Запоріжський Корпус 
Погребище. 

Так минув перший місяць боїв Української Галицької Армії на Над

дніпрянській Україні. Безпереривний ряд по.бід! Було з чого бути 
гордим кожному старшині і кожному стрільцеві! І втрати в усіх цих 

боях не були великі, а головні сили ворога, здавалося, були розбиті. 

Можна отже було сподіватися, що й дальша боєва акція піде запля
нованим шляхом і що вже незабаром надійде момент так гаряче 
очікуваної остаточної перемоги. Але, на жаль, вже тоді ген з далека 
насувалися чорні хмари, які могли легко закрити обрії майбутнього 
не лише самої української армії, але й майбутнього української дер
жавности. Правда, не всі бачили ті хмари, але добре бачило їх наше 

Начальне Командування і рахувалося з тим, що ті хмари таки над-

\,Рівне 
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тягнуть на український небосклін і тоді внівець можуть обернути 
всі дотеперішні здобутки та не дати досягти остаточної мети. На
чальна Команда УtГ А вже тоді звертала увагу Урядові, що зі сходу 
загрожує нам Денікін зі своєю двістатисячною тоді Добрармією, що 

з району Одеси клином врізується між нашу армію і Добрармію сильна 
большевицька армія, та що большевики все таки мають ще великі 
можливости зібрати і сконцентрувати свіжі боєві сили, яких то мож
ливостей не маємо ми і покищо не скоро ще будемо мати. Уряд не 

прикладав великої ваги до цих пересторог Начальної Команди і вима
гав продовжувати генеральний наступ на Київ. Та вже скоро пn

казалося, що .ці перестороги були цілком оправдані та, що оправдані 
були теж арrументи мілітарного порядку проти генерального наступу 

на Киів взагалі. 

До дальшого наступу на Київ армійська група ген .. кравса рушила 
з виразним наказом Уряду УНР на випадок евентуальної зустрічі 
наших військ з військами До6рармії !Ген. Денікіна виминати якого
небудь ворожого відношення до Добрармії, а за те шляхом перего
ворів довести до визначення демаркаційної лінії між обома арміями, 
обов'язуючоі аж до часу остаточного вирішення обох вищих команд. 

Дальший наступ відбувся так: 22. серпня 2-га і З-та 1бриrади ІІІ. Га
лицького Корпусу зайняли по тяжких боях Хвастів, а дивізії Запоріж
ського Корпусу Білу Церкву. Дня 23. серпня ці самі галицькі бриrади 
взяли Васильків. Таким чином вечером 24. серпня армійська група 

ген. Кравса стояла лише у віддалі 40 км. на південь і південний вахід 
від Києва. Прийшов отже момент остаточного удару на Київ! Ко

манда групи підготовила його на день 25. серпня. І саме того дня 

прийшло до команди армійської ·групи, яка тоді мала ~свій постій у 

Хвастові, з~голошення з команди Запоріжського Корпусу, що біля Бі
лої Церкви появився панцерний поїзд 2-гої терсько-кубанської бри

rади Добрармії з полковником Білозерцевом і, що він не хоче перегово
Начальне Командування і рахувалося з тим, що ті хмари таки над
рювати з командою Запоріжського Корпусу, як з частиною Дієвої Армії 

(з Петлюрою-як він казав). Команда армійської !Групи ген. ·Кравса 
вислала тоді негайно старшин свойого штабу для переговорів 0 Біло
зерцевом, повідомивши ·про це рівночасно Начальне Командування. 
При цих переговорах виявилося, що Білозерцев, начебто нічого не 

знав про наступ частин УіГ А в :цьому районі і, що його !бриrада одер
жала приказ з команди 11. корпусу Добрармії, що стояла тоді в Бо
бринській, зайняти Білу Церкву і зліквідувати повстанчі загони от. Зе
леного і от. Ангела, що саме тоді оперували в цьому районі. Перего
вори довели вкінці до того, що визначено демаркаційну лінію між 
УГА і Добрармією, а саме по лінії Біла Церква-Трипілля ( обі міс
цевості по ~боці УrА)-Дніпро. Шта1б rоловно·го Отамана цю лінію за
твердив. Рівночасно команда групи ген. Кравса зголосила, що денікін
ські війська зайняли вже Пирятин на лівому березі Дніпра, отже захо

дить небезпека, що ці війська можуть зайняти Київ скоріше, як україн
ські. Не дивлячись однак на це, Начальне Командування видало на-
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каз припинити наступ на Киів, поки не підійдуть частини І. Галицького 

Корпусу, які по занятті .Бердичева стояли в тяжких боях з больше
виками і були віддалені від наступаючих на Киів частин армійської 
групи .ген. Кравса ще на яких 1 ОО км. І нЗІступ припинено аж до 29. 
серпня, а за той час на лівому березі Дніпра Добрармія підсувалася до 

Дніпра, до Києва. 

Вечером дня 28. серпня, отже на передодні остаточного наступу на 
Киів, угрупування власних сил виглядало так: 

Запоріжський Корпус (полк. Сальський): 6-та дивізія в Копачеві, 
7-ма дивізія в .Бугаівці, 8-ма дивізія в Барахтах. 

Група майора Виметаля: 2. галицька бриrада на північ від Василь
кова, 8. галицька бриrада коло залізничої станції Васильків. 

11. Галицький Корпус (полк. •Микитка): 5-та .бриrада в Плісецькім, 
6-та бриrада в Пашківці, 10-та бриrада в Брусилові- при ній один полк 

кінноти. 

Повстанці от. Зеленого :сконцентровані в Трипіллі, а от. Ангела коло 

Білої Церкви. 

Сили наступаючих частин: коло 40.000 крісів, 2.000 ша·бель, Зб 
легких і 6 тяжких батерій 11 ). 

Провідна думка і плян наступу були такі: Південна група, то~бто 
Запоріжський Корпус і ІІІ. •Галицький Корпус, мала зв'язати ворога, а 
І. Галицький Корпус, пробравшися через ліси на захід від Києва, мав 
вирішити ~бій. Група .повстанців от. Зеленого, що була під командою 
Корпусу Запоріжців, мала в тім часі перейти коло Трипілля Дніпро і 
зайняти Баришпіль на лінії Киів-Пирятин, а повстанці от. Ангела ра

зом з 3. галицьким полком кінноти мали забезпечувати власні сили 
проти терсько-кубанськоі бриrади Добрарміі під Білою Церквою. 

Всі наступаючі ча1стини, не дивлячись на різне віддалення іх від 
мети наступу, одержали приказ рівночасно почати наступ. Кожна з 
трьох наступаючих груп одержала те.ж призначений для себе від
тинок наступу, в обсягу якого кожна з них мала дозвіл на свобідне 

маневрування. Щоби не допустити ворожих підкріплень з Коростеня 

на Киів і забезпечити ліве крило групи, видала Начальна Команда 
УГА дня 28. серпня наказ 11. Галицькому Корпусові ударити на Ко
ростень. 

Ми подали лише найважніші точки пляну наступу, але всі по

дрібні диспозиції ·були опра:цьовані до найменших подробиць. 

Досвіту 29. сер.пня почався рішаючий наступ рівночасно на ці
лому фронті. Все вказувало на те, що ворог стягнув всі свої головні 
сили на загальну лінію зовнішнього перстеня і, що оборона Києва 
старається перервати наше далеко висунене прикриття, яке забез-

11) Ген. Антін Кравс: "За Українську Справу" (спомини). Львіп 1937, вид. "Чер
воної Калини", ст. 28. 
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печувало підхід І. ,галицького Корпусу. По довгих і дуже затяжних 

боях цей пJІІян ворога зліквідовано, а за той час назріло вирішення 
на північному крилі, де йшов вперед І. Галицький Корпус. :його бри
rади, посуваючись аJІярмовими маршами, випаJІи негайно з пісів 
(між заJІізничим шJІяхом Київ-Козятин і ШJІЯхом Київ-Житомир), та 
в пізних попоJІудневих годинах кинулися на вповні заскоченого во

рога. 5-та 1бриrада перейшJІа багнисту річку Бобрицю, б-та заняп:а 

м.kтечко Ігнатівку на східньому березі Ірпені, а 10-та бриrада здобула 
Березівку і Мостище. Зараз на північ від них І. кінний поJІк перервав 

ШJІЯХ Київ-Коростень. 

Так отже перший день генераJІьного наступу перейшов на ці

лому фронті армійської групи з повним успіхом, і у висJІіді, того ж 

вечора 29. серпня, було видно, що Київ попаде в наші руки. 
День 30. серпня приніс нові і остаточні успіхи. Вже в ранніх го

динах цього дня 6. галицька бриrада розбиває решту боJІьшевицьких 
сил від напрямку Ігнатівки і переслідує ворога, який в паніці втікає 
в напрямі на Київ, а 5-та галицька бриrада займає Боярку. 8-ма Віту, а 
сили Запоріжського корпусу ломлять ворожі позиції в надбережних 
лугах і зарослях Дніпра біJІя Лісник і беруть в полон велику кількість 
большевиків. Впродовж цілого дня наступ іде нестримно вперед, а в 
ночі на 31 . .серпня частини ~галицьких корпусів вдерлися у саме місто. 
Київ був наш 12). 

"Немов би хтось всесильний зробив з небесної ~бані дзвін, роз

колихав його і вдарив. А серце того дзвону викував із сердець усіх 
тих, що чули і бачили по рідному . . . Галицька Армія, що в по

дертих черевиках перейшла Збруч, дійшла до ·Києва боса, але по
бідна, обдерта, але здисциплінована, скривавлена, але бадьора, з 
ореолом геройства замість шоломів. Наддніпрянська Армія, що зма
галася весь час не тільки з навалою північНИ'Х полчищ, але й з анар
хією отаманщини, ворожістю міста і байдужні1стю села, дійшла до 
Києва ·здорова й обновлена, ·блиснувши пірначем великого подвигу 

перед очима несJІухняних, неприхильних і байдужних. Через Київ до 
Львова! - лунало по гаJІицьких поJІках. Через Київ до самостійности! 

-гомоніJІо по наддніпрянських. 
ЗJІивалися ці два голоси в один, ясний і недвозначний. 

Київ наш! 
"А той гомін орJІом летів під небо, килимом стеJІився по земл~, 1 

чинив з наших грудей церкву, повну великої радости"-співає стрі

лецький поет 13). 
Але не довго триваJІа ця радість. Вже найближчі події переміниJІи 

її в трагедію української армії, яка вкінці довела до повної катастрофи. 
Власні втрати впродовж цілого походу на Київ були незначні: за 

час від 7 .---31. ~серпня втратили всі три корпуси УГА раІЗом яких 2.000 
людей. У,буток виносив отже денно пересічно 5 пюдей на бри,rаду. 
Втрати ці збільшилися щойно після заняття Хвастова, коли між 

12) Спомини чет. Лісикевича. 
13) Роман Купчинський: "Київ наш!''. Літопис "Червоної Калини", р. 1930. ч. 7-8. 
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військом почав ширитися жахливий тиф, і тоді убувало по 20 чоло
віків з кожної ·бриrади. Ранених і хворих передні частини відсилали 
через бриrадні лазарети до санітарних поїздів, які несли службу між 
фронтом і постійними лічницями в Жмеринці, Вінниці, Козятині і 
Житомирі. 

Прохарчування військ відбувалося в той спосіб, що трьом кор

пусам У·Г А доставляли харчі припільні командантури, які зосталНІСя 

для заготовки харчів у районі вихідного гуртування наступаючих ча
стин. Повстанці прохарчовувалися при галицьких бриrадах, а Запоріж

ський .Корпус жив з населення. Мимо того не бракло стрілива, бо 

---І ~. - "я~. --Ш k"Р'ЧІ"•• •• ••fPJ№'U'O ,,,,...U: УНР• .......,.:_ ~ 
п"А VJJU 3~/І~·.І?.-.и.& ЛJ/IJ,-r,/'P"""'•_,,.;,~ o.fuiloi ..,,..Ш:. iloЗJ.8.J6J/I, 
____ ..,,....,,.мkм;"<і~"'!-й ~-УГА уи. ~ 11q,-...,•••••"1',,,,.,..в--.и, ~J'/JC 
t1 r41......, ihu<z. .--о~ 1816, о'Іо .f<"i."fD ",....;.",..,"". ~ilfDU!i ~-
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боєвнм частинам попадало як добича досить крісових набоїв і гар
матних стрілен. Треба тут завважити, що від часу перебування у,г А 
на Наддніпрянській Укра'Їні не одержав ,галицький стрілець жодного 

одіння, хиба що добував його собі на большевиках. 

Загальну добичу за час від заняття Жмеринки можна налічити 
приблизно на 6 тиояч полонених, 20 особових авт, 2 автодрезини, 

кільканадцять вагонів солі, стрілива, сукна, взуття, шкіри і т. п. Кіль
кість майна, добутого в Києві, годі було обчислити 14). 

Війська, ~які вмаршували у Київ, мали впродовж 31. серпня обса
дити: 2-га галицька бриrада: арсенал, Печерську Лавру і ланцюговий 

міст. 

8-ма галицька бриrада: Міську Думу і цитаделю. 

І-ший Гали~цький Корпус: харчові маrазини, електрівню, пошту. Не 

зовсім згідно з наказом діяла 7-ма Запоріжська дивізія, якої головним 

оперативним завданням було створити й обсадити мостовий причілок 

на лівому ;березі Дніпра. Замість якнайшвидше перейти Дніпро і 

осягнути залізничу станцію Дарницю, ця дивізія прогавила непо

трібно ба,гато 'Часу, а коли врешті почала переходити, ~було вже за
пізно. Так само не перейшли Дніпра повстанці от. Зеленого, бо на 
них напала 2-га терсько-кубанська ~бриrада Добрармії і вони через 

те не могли виконати свого завдання. Але 01ба ці спізнення не мали 

жодного більшого значення для дальшого ходу подій, бо наказ Го

ловного Отамана С. Петлюри під ніякою умовою не робити вжитку із 
зброї проти денікінців, в'язав і так руки українським ·частинам. В 
цьому положенні ані мостовий причілок, ані мости через Дніпро й так 
не могли б бути боронені. Начальне Командування, тобто Штаб Го
ловного Отамана, :якому підлягали Дієва Армія УНР і Українська 
Галицька Армія, знало вже від ряду днів, що наші частини зіткну
лись з денікінськими військами і мусіло рахуватися з тим, що ми 
кожної хвилі можемо зударитися з ними коло ·Києва, а~бо в самому 
Києві, але про цей випадок воно зовсім не подбало. Також не прн
була на мі.сце окрема місія під проводом ген. Михайла Омеляновича 
Павленка, заповіджена ще 26. серпня. 

Дальший хід подій у Києві дня 31. серпня був такий: 15) вже в 
10-тій годині ранку одна сотня армійської ·групи ген. Бредова (та ар
мійська група Добрармії, що зайняла була Пирятин, про що своєчасно 
голосила команда ~групи ген. Кравса Начальному Командуванню) пе
рейшла Дніпро, розброїла наші частини, що стояли на мості (вони ж 
мали приказ не доводити до ніякої ворожої акцїї проти військ Дені-

14) Ці відомості подані за сот. К. Купчанком з його праці "Армійна група ген. 
Кравса в наступі на Київ в серпні 1919. року". Калєндар "Червоної Калини" 1923. 
ст. 116-117. 

15) До1шадний опис цих подій найде читач у статті сот. Станимира: "УГА в бо
ях з Денікіном''. 
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кіна) і увійшла до міста. За тією сотнею увійшли в місто і інші части
ни Добрармії. В місті, де мав відбуватися святочний в'їзд нашого Коман
дування, прийшло теж до ексцесів, а відтак і до вуличних боїв та до 
розоружування наших частин. Всі телефонічні зв'язки перервано. Не 
треба забувати, що в місті залиши.лося багато большевиків, які 

теж проявляли ~иву діяльність, збільшуючи таким чином замішання і 
паніку. 

Нашому Командуванню не .лиши.лося ніщо інше, як тільки ряту
вати цілу ситуацію в місті безпосередніми переговорами з командуван· 

ням Добрармії, тобто робити тепер те, про що вже заздалегідь мусів 

був подумати наш Уряд. Розуміється, що вести такі переговори те
пер, в місті обсадженому ворожими частинами і в місті, якоrо ве

лика частина населення сприяла Денікінові, там, де українські частини 
були розпорошені на великому просторі, а до того ще й були за
скочені просто несамовитими подіями несподіваної для них ·зустрічі 
з новим ворогом, .було незвичайно важко. Самозрозуміло, що в такій 
загальній ситуації ці переговори мусіли мати для української пере
говірної сторони неrативні наслідки. 

Переговори з денікінським командуванням не довели до нічого 

і українські частини мусіли покинути ·Киів, залишаючи в руках Добр
арміі чимало полонени·х, які щойно згодом різними шляхами повер

нули до своіх частин, як теж і все майно до1буте в Києві на больше
виках з виімком лише того, що наші частини добули на залі~зничому 

двірці, між тим кілька вагонів черевиків і одностроїв та зовсім 
модерний панцерний поїзд, який на пам'ятку українськоі столиці, за 

яку йшло вже стільки ~боїв, дістав назву "Киів." 

Опустивши Киів, українські частини відступили на лінію річки 
Стутгни-Висилькова-Кожухівки-Дамілівки-Заборя-Ігнатівки і річки Ір· 
пеня, тобто на лінію, визначену переговорами в Києві. Далі було в 
пляні стягнути всі частини аж в район Житомир - Бердичів - Ко

зятин, отже на лінію, що її досягла наша армія в дні 20. серпня. 
Тут повинна бу.ла армія найти можливість довшого відпочинку і були 
сподівання, що тимча~сом Уряд витворить відповідні умовини для даль

шого діяння армії. Але не так склалось, як гадалось. 

Відворот українських військ з Киева використовують негайно 
большевики. Не відчуваючи вже натиску в районі Дніпра, вони збіра
ють свої розбиті під Києвом сили і перекидають іх під Коростень проти 

армійської групи полк. Вольфа. Там ці новоприбулі сили рішають 
про вислід довгих і тяжких боїв. Вони роа•бивають Корпус Сі·чових 
Стрільців і часть 11. Галицького Корпусу та примушують цілу групу 
полк. Вольфа до відвороту в район Житомира. Рівночасно з цим з 
півдня, з району Одеси, пробилась на північний захід XIV. большевиць
ка армія. Рядом ударів на Добрармію і на частини групи ген. Кравса 
вдалось ій вкінці 14. вересня перейти залізничий ШJЕЯХ між Попельною 
і Хвастовом і податись на Житомир. Обі ці большевицькі армії, ХІІ. 
большевицька з під Коростеня і XIV. з району Одеси, получилися разом 
і вже 20. вересня вдарили на 11. Галицький Корпус, зайняли Житомир 
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та змусили групу полк. Вольфа до дальшо1го відвороту. ~Відворот від
бувся цілком пляново на нові позиції в районі Бердичева. В той 
спосіб УГА опинилася між двома ворогами з півночі большевиками 
і 'З півдня та сходу денікінцями. З огляду на таку ситуацію Началь

на ·Команда УГА рішила припинити бої з боль~шевиками і головні 
сили кинути проти Добрармії. Штаб Головного Отамана цей плян 

затвердив і тоді прийшло до перегрупування боєвих сил УГА: 11. Га
лицький Корпус залишено в районі Бердичева, І. Галицький Корпус 

пересунено в район Козятина, а ІІІ. Галицький Корпус перейшов в 

околиці По~гребище-Липовець. Корпус Січових Стрільців перейшов 
до Жмеринки. 

Саме в .цьому часі, бо і24. вересня 1919. р. Уряд УНР проголосив 

війну проти Добрармії :ген. Денікіна. 
Бої з Добрармією розгорілись негайно і то в дуже завзятій фор

мі. Це ІЗмусило lНачальне ·Командування до дальшого перегрупування 
боєвих сил УГА. Вже кілька днів після того, як частини 11. Галиць
кого Корпусу зайняли нові позиції в районі Бердичева і почали приго

товляти іх до сильної оборони, а може навіть до зимування, пере

кинено цілий 11. Галицький Корпус на протиденікінський фронт, зали
шаючи на проти,большевицькім фронті лише 01бсерваційні стежі. 

З розгорінням війни з Добрармією постав для українських військ 

новий фронт, а з ним і відомий, злославний "Чотирикутник Смерти", 
замкнений з півночі большевиками, зі сходу Добрармією, зі заходу 
поляками, а з півдня Дністром, а там румунами. І тут, на просторі 
цього "Чотирикутника Смерти" довершилась трагедія .Української Га

лицької Армії, коли "надії, мрії завели, коли конали, гинули, гнили, а 
трупів пси з'їдали"; "Коли то зів'яло галичанам сорок тисяч квіту". 
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Осип Станімір, 
Сотник У.Г.А. 

УНРАїНСЬНА ГАЛИЦЬНА АРМІЯ В БОЯХ 
З АРМІЄЮ ГЕН. А. ДЕНІНІНА 

Дня 30. серпня 1919 р. вечором 

Українська Галицька Армія здобула 
від большевиків Київ. В її руки впа

ла велика воєнна до·бич, що її не 
вспіли навіть обчислити. Обі заліз
ничі станції, товарова й особова, бу
ли вщерть завалені потягами, повни

ми всякого майна. Серед 'Гущі ва1го
нів вирізнялися три бронепоїзди, бі

ля яких скупчилися наші цікаві стріль
ці . Для збереження .цього неоцінено
го для армії добра виставлено тільки 
охоронні ;стійки. До відведення його 

взад не було приказу. Наші команди 
І. й ІІІ. Корпусів, самопевні від успі

ху, почували себе до того ступня 

безпечними, що стягнули до Києва 
не тільки свої оперативні, але навіть 

ширші штаби та провіянтури. Всі ці команди, нарівні зі стрілецтвом, 
оп'янілі від перемоги, перли наосліп до Києва, злегковаживши чи 
за·буваючи про найконечнішу охорону перед Добрармією, яка саме 
тоді скоро на:ближалася до Києва з Лівобережжя. 

8-ма Самбірська бриrада ІІІ. Галицького Корпусу, а саме 2-гий 
курінь, що під моєю командою вечором 30. серпня, зайняв перед

містя ,Києва Деміївку й товаровий двірець у Києві та взяв в полон 
понад 1.000 бійців враз з командиром совєтської дивізії, оставсн 

на ночлігу на добутих становищах. Вечір був напрочуд гарний і спо
кійний. хоч час до часу обстрілювали нас 1большевики далеконосною 

артилері1єю ізза Дніпра. Знеможене довгими, важкими боями та 

форсовними маршами з під Кам'янця Подільського під Київ, відп()

чивало вояцтво на заслужених лаврах. 

Цієї ж ночі дістав я прямо з команди ІІІ. Корпусу приказ: "Зав

тра, 31. серпня 1919. р., в годині 9-тій перед полуднем відбудеться 

парадний в'їзд ~головного Отамана Петлюри до Києва. В тій цілі 
бриrади ІІІ . Корпусу мають вислати в годині 5-тій ранку на голов

ний двірець в Києві по одному найкращому куреневі й по одній 

батерії для зформування парадної бриrади для повитання Голов

ного Отамана і його вмаршу до Києва. Командантом тої почесної 
бриrади назначується ·сотника Осипа Станіміра, команданта 2-го ку
реня 8-мої Самбірської бриrади, який має завтра зголоситися осо
бисто в корпусній команді по дальші прикази. Постій, 30. серпня 
1919. Команда ПІ. Корпусу УГА - підпис". 
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Через несповна пів години наспів другий приказ, цим разом з 
команди 8-мої 1бриrади. По думці цього приказу мали: 1-ший курінь 
пор. Антона Тарнавського, 3-тий курінь сот. Данила 1Бізанца й 4-тий 
курінь пор. Миколи Підгірного остатися на занятих позиціях, ви

силаючи негайно в ночі стежні патрулі до міста, які мали про

візорично обсадити: 1-ший курінь зводний міст на Подолі, 3-тий 
курінь Городську Думу й арсенал, 4-тий курінь міський театр та за
лізничий міст на Дніпрі. Я мав дня 31. серпня о •годині б-тій ранку 
станути зі своїм куренем на головному залізничому двірці і там 

зголоситися в команді ІІІ-го Галицького Корпусу по дальші приказп 

щодо в'їзду Головного Отамана до Києва. 

Дня 31. серпня о годині 5-тій ранку прибув мій курінь, як було 
приказано, на залізничий двірець, і я з.голосився в команді ІІІ-го 
Корпусу, де застав полк. А. Вольфа, команданта П-го Галицького 

Корпусу, який заступав ген. Кравса, команданта центральної армій

ської групи, що саме тоді мав бути на якійсь станції між Хвастовом 
і Києвом, на нараді в ставці Головного Отамана. В команді кор

пусу, мимо вчасного ранку, панував рух і поденервування. Що хви
лини з'являлися вістові з різних сторін ·Києва з трівожними віс
тями, мовJІіяв, денікінці переправляються в човнах через Дніпро, то 
більші їх частини йдуть в напрямі мостів на Дніпрі, то знову, що 

в самім місті Києві є вже денікінські патрулі й т. п. По телефоніч
ній розмові з вищою командою (ма1буть ген. ·Кравсом) заявив мені 
полк. Вольф, що формування парадної бриrади неактуальне, бо в'їзд 
Головного Отамана до Києва відкликаний, - та що є нові прикази. 
І справді незабаром прийшов шеф штабу І-го Галицького Корпусу, 

майор Іван Куніш і дав ось який приказ обсади цілого Києва: 8-ма 

Самбірська бриrада має обсадити 2-гим куренем (сот. Станіміра) 
Городську Думу й •головну пошту, 3·-тий курінь сот. Бізанца Печер
ське, 1-ший курінь пор. Тарнавського арсенал і 4-тий курінь пор. 

Підгірного міський театр і товаровий двірець. Оба мости на Дніпрі 
мали обсадити 2-га Коломийська бриrада і Корпус Запоріжців (лан

цюговий міст). В приказі було виразно зазначено: "Обсадити, але 

не стріляти". На мій запит, як це належить розуміти та що треба 
робити. коли наближиться денікінська частина, яка зможе наших 
вояків роззброїти та після того без перешкоди увійти до міста, 

полк. Вольф безрадно вияснив, що такий приказ прийшов зі Штабу 
Головного Отамана та, що він не може його змінити тим більше, 
що тепер саме йдуть переговори між Головним Отаманом і Денікі

ном відносно дальшої судЬІби Києва. Отже стріляти не вільно, але 
в разі потреби треба теж переговорювати, щоб ворог остався на 
занятих позиціях аж до остаточного покінчення переговорів між 

командами. 

Коли я з моїм куренем (300 вояків і 12 скорострілів) подався до 
Городської Думи, до глибини душі порушило всіх нас те гаряче 

привітання, що його зготовила наша столиця, "матір ~городів русь
ких", своїм визволителям з-під червоної кормиги. Мимо ранньої 

470 



пори, Киів вже не спав і успів прибратися в святочний одяг. З ві
кон звисали різнобарвні килими, на домах маяли синьо-жовті пра
пори, а на бальконах видно було тут і там портрети ,Шевченка чи 

Головного Отамана, прибрані зеленню, квітами, написами. На ву
лицях, бальконах й у вікнах домів повно народу. Нас засипано з 

усіх сторін квітами, а радісним окликам: "Слава Україні. Слава га
личанам, Хай живе Отаман Петлюра!" і т. п. не було кінця. Лишень 
з тяжким трудом добилися ми на Софійську Площу. Під пам'ятни

ком Богдана Хмельницького уставилась команда нашої 1бриrади з 
майором К. f офманом, перед нею ми відбули почесний перемарш та 
подались дальше вниз до Городської Думи. Тут ми .застали подіб
ний образ. Весь простір перед Думою, всі вулиці довкола й розло

гий Хрещатик заповнені різнобарвною масою народу, яка хвилюва
ла ніби колосистий лан під подувом вітру. Коли ж ми врешті ста
нули під Думою, заколихалася мов могутня хвиля вся маса й за
гриміла окликами вітання. Мене знесли з коня і майже на руках 

понесли до Думи, де саме зібралася на нараду Городська Управа. 
Я видав куреневі відповідні прикази щодо обсади, наказав гостре 

поготівля та вивісив з ·балькону ~будинку великий курінний синьо
жовтий прапор, посередині між двома іншими, які вже там були. 
Трикратне, грімке: "Слава Украіні!" було немов живою печаттю 
на документі опанування нами Києва. 

Коли ж напливали сюди щораз то свіжі маси народу, то видно 

вже було в товпі й озброєних різного роду повстанців, ба й дені

кінців, які верхом, на підводах, тягарових автах а·бо й пішим мар
шем гордо продефільовували вулицями Києва. Раді, що позбулися 
большевиків, й усіх іх вітали ·Киівляни, як своіх добродіїв. Нам ви
давалося дивним і не13розумілим, як та звідки вз,ялися ці озброєні 
відділи своіх і чужих, які самовільно й бундючно вешталися по ву

лицях на очах реrулярноі армії. Я раз-у-раз ·голосив це команді 
корпусу та домагався приказу іх розоружити. Відповідь була 

коротка й відмовна, тобто: "Не вільно цього робити, бо це наші 

повстанці, - що ж до денікінців, то переговори з ними ще не по
кінчені". Коло полудня зголошено мені, що від Купецького Саду 

іде в напрямі Думи відділ денікінських кіннотчиків, около 20 люда. 
Я знову зголосив це команді корпусу з запитом, чи маю іх роз

зброїти. І знову приказ цього не робити, але запитати, куди й за 
чим вони ідуть. Коли я цей відділ здержав і запитав команданта, 

російського полковника, куди вони задумують їхати, цей відповів 
мені гордо: "Ми нє ідьом, нас нєсьот народ" і подався дальше в 

напрямі Хрещатика. А діялось це в ча:с, коли ніби то йшли ще 
переговори, на очах багатотисячної маси, яка напевне не могла собі 

пояснити цього дивовижного галицько-денікінського братання. Роз
почалися дебати й понеслися вигуки здивування та невдоволення. 

Кожної години положення ставало більше неясне й прикріше. 

Мені удалося стя,гнути до Думи полк. Вольфа, щоб він на власні 
очі все побачив і видав відповідні прикази, одначе показалося, що 
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він сам ніяких прю<азів не одержав. Над вечір наспіли звіти з 
других наших частин. У них положення було те саме, якщо не гріз

ніше. Денікінці зосереджували більші сили біля мостів на Дніпрі й 
намагалися через них вдертися до міста. Команданти нашої обсади 
були в розпуці, як мають практичн виконати дивовижний приказ: 

"Обсадити, але не стріляти" й засипували корпусну команду трі
вожними, алярмуючими звітами про рі1зні спроби воро1га дістатися 

до середини міста. Сотник Фридрих Верніш, старшина генеральноіГО 

штабу 2-гої .коломийської бриrади, дістав після цього наказ вжити 
всіх заходів, щоб здержати денікінські війська, які саме переходили 

міст та "змусити" їх до переговорів. В будинку дівочого ліцею на 
цитаделі стрінувся сот. Верніrш із командантом передової денікін
ської бриrади, полк. Штесселем. Вислід розмови, припечатаний сло
вом Штесселя, був такий: цитаделя, яку вже зайняли денікінці, ма
ла залишитися в їх руках, а про дальше полагодження цього дивовиж

ного положення рішатимуть. після приїзду ген. Бредова, обі вищі 
команди. От ,це й була перша стадія переговорів 1). 

Над вечір повідомлено мене, що я маю безпроволочно явитися 

на головному двірці, куди має приїхати зі ставки іГоловного Ота

мана ген. Кравс (командант армійської ·групи) з важними приказа
ми. І справді на станції я застав ген. Кравса і його шефа штабу, 

майора генштабу Біль;гельма Льобковіца. 1Ген. Кравс велів мені по
вести себе до Думи. Про наслідки приказу: "не стріляти" та про 

ситуацію в Києві він вже знав й :жадав від мене тільки деяких ви
яснень. По короткій їзді автом прибули ми на місце й тут застали 

ми перед входом до Думи, серед натовпу, відділ кіннотчиків з ро

сійськими прапорцями, який нама.гався промостити 1с0!бі дорогу до 

нутра. Зчинився крик і товпа прибирала ~грізну поставу. На балько
нах й у вікнах Думи станули наші скоростріли, а при головному 

вході стояли муром мої стрільці з наїженими багнетами. Коли ж це 

дало причину до ще більшого замішання, я вскочив між товпу й 
крикнув: "Дайте дорогу генералові!". Вмить товпа замовкла, роз
ступилася й ми увійшли до Думи. 

Тут довідалися ми, що це денікінський генерал приїхав в су
проводі тих кіннотчиків, та що він бажає говорити з членами Го
родської Управи. Ген. Кравс спершу вагався відносно цієї стрічі, та 

врешті згодився й я впровадив денікінського генерала до залі. Оба 
генерали познайомилися, при чому виявилося, що оба вони бу.11и 

німецького походження: наш Кравс, денікінський Штакельберr. У їх
ній нараді взяли участь з нашого боку ще: полк. Вольф, полк. Ми

китка, майор Льобкові.ц. сот. Верніш, сот. Возняк, сот. Тавчер і пор. 
Купчанко; з їхнього ·боку: адьютант Штакельберrа, його шеф штабу 

й один старшина з його дружини. Нарада трівала всего пів і'Одини 

й на ній вирішено таке: 

1) Ген. Антін Кравс, кмдт. ІІІ. Корпусу У.Г .А.: "За Українську Справу". Спо
мини про ІІІ. Корпус У.Г.А. після переходу за Збруч. Львів, видання "qервоиоі 
Калини", 1937. Ст. 37 - 40. 

472 



1. Обидва генерали мають негайно від'їхати до головної кватири 
ген. Бредова (команданта денікінської армійської групи) для 
устійнення демаркаційної лінії між обома арміями. 

2. Всі галицькі й денікінські ча,стини в Києві мають остатися на 
своїх теперішніх позиціях аж до покінчення цих переговорів. 

3. На будинку Думи, 1біля українських прапорів, має бути виві
шений теж російський прапор (для успокоєння російського 
населення!). 

Я дістав від ген. Кравса доручення взяти російський прапор від 
денікінських кіннотчиків і вивісити його на бальконі. Коли я це зро
бив - залунали з боку товпи крики, свисти й вигуки: "Галичани 
зрадники! Геть зі зрадниками!" й т. п. І знову я, на приказ ['ен. 

Кравса, взявся за успокоєння розбурханої громади. З балькону я 
промовив ·грімко: "Так! Правда ваша: Галичани зрадники, - та по~ 

думайте тільки, які вони ці зрадники... Вони ж своїм потом і кров'ю 

зросили шлях від Львова до Києва... Ці зрадники вибороли вам 

волю й здобули нашу спільну столицю Київ! .. Ці зрадники ... " Та не 
довелося мені вже й докінчити речення, як звідусіль залунали оплес

ки й грімкі оклики: "Слава галичанам! Хай живе Галицька Армія!". 
Тут тільки я знову мав змогу переконатися, як змінна у своїх нас

троях, легко податна на кличі, а у зв'язку з цим і грізна може бути 

маса. .Ко.ристаючи з хвилевого заспокоєння, генерали в супроводі 
своїх старшин від'їхали, та народ не переставав оживлено дебату
вати, не розуміючи того, чого був свідком. 

Тимчасом широким Хрещатиком під'їжджали в напрямку Думи 

під командою полк. Сальського запоріжці. Ледве побачили росій
ський прапор на бальконі Думи, зажадали - під загрозою о'бстрі
лу - його ·скинути. ,Ген. Кравс просив полк. Сальського пояснити 

своїм козакам стан справи та успокоїти іх. іменуючи його водночас 
командантом міста. Та в міжчасі вдалось комусь із запоріжців 
зірвати російський прапор і кинути між товпу, яка в одну мить ро
зірвала його на шматки. 

Моментально наступила реакція: з протилежних кам'яниць впало 
кількадесять стрілів, а дві короткі скорострільні серії полетіли із 
свистом понад людські голови. Товпа розскочилася на всі сторони, 

запоріжці на місці завернули в безладі і, тратуючи все по дорозі, 

пігнали назад. Озброєні й цивільне населення перемішалися і в па
ніці кинулися навмання до втечі. Авто ген. Кравса, в якому 1хав він, 
майор Льобковіц і сот. Берніш на розмову з 'Ген. Бредовом, застряг
ло в натовпі серед свисту куль і ·зойків ранених. Трупи встелювали 
вулицю і майдан. В час цього замішання надлетів ззаду чвалом 
якийсь відділ кінноти й скинув майора Льобковіца й сот. Берніша, 
що вихилився з авта, на землю, а авто з ген. Кравсом поїхало 

дальше на цитаделю. 

Тим·часом я, розглянувшись в новій ситуації, велів сотням об
садити довколишні вулиці від Купецького Саду, арсеналу й Хреща

тика та вислати вперед чуйні стежі. Окрема старшинська патруля 
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мала обшукати доми, звідки впали стріли. Мої спроби получитися 
з корпусною командою •були безуспішні: телефонічна сполука була 
перервана. Враз почув я короткі вистріли із скоростріла з боку 
Купецького Саду, а вслід за цим прибули скорим ходом до Думи 
схвильовані майор Льобковіц і пор. Купчанко (адьютант 8-моі бри
rади) і з оповідання побитого упадком із авта майора Льобковіца 
я довідався про всю його пригоду. Я повідомив його про подіі під 
Думою і про нову обсаду; так нас під Думою ·застала ніч в непев
ності відносно судьби ген. Кравса та в ожиданні дальших неперед

бачених подій. 

Біля 11-тої години вночі зголошено нам. що від сторони арсе
налу над'їздить денікінська артилерія. Я скріпив обсаду відносної 
вулиці ще одним скорострілом і .готов був обстрілювати цю валку. 
Спинив мене в цьому майор Льо.бковіц, пригадуючи виразний при~ 
каз не стріляти та чекати на вислід переговорів в кватирі ireн. Бре
дова. Ми вийшли на зустріч валці для "переговорів" і стрінули її, 
як вона обережно й звільна з'їздила спадистою дорогою від арсе
налу в напрямі Думи. Попереду їхав денікінський генерал з двома 
полковниками. Ми їх спи.нили і, як відпоручники галицької кор

пусної команди, повідомили про нараду ·генералів в Думі, та про 
переговори в кватирі ген. Бредова в справі усталення демаркацій
ної лінії, як також про те, що частини обох армій мають до оста
точного вирішення остатися на своїх місцях. Денікінський генера.11 

заявив нам, що він про це все знає, та тільки просить, щоб ми -
з огляду на те, що їх гармати тепер на вузькій спадистій, отже не

безпечній вулиці - дозволили ім зійти на діл до Хрещатика, де 
вони ·зупиняться і, як здисциплінована армія, ждатимуть на вирі

шення війни чи миру. .коли майор Льобковіц. під натиском цього 
денікінського генерала й за його запевненням, що нашим частинам 
від цього не грозитиме ніщо, згодився на перемарш колони вниз 

і вона розмістилася на Хрещатику, - донесли нам стежі, що дені
кінська кіннота замкнула вулицю від ·Купецького Саду, а їхня пі
хота починає окружувати Думу. 

Ось так і попали ми як миша в капкан, послушні наказові: не би

тись, а миритись. Так закінчилися наші "переговори" з віроломним, 

перфідним москалем. Нас, тобто мене й майора Льо·бковіца, об
ступили тісно денікінські старшини і солдати, допитуючи нас ніби 
з цікавости про Галицьку Армію, про наші бої з поляками й боль

шевиками, а в той час другі розпочали перед і в самій Думі роз

зброювати наших стрільців. Коли ж я прискочив до денікінського 
генерала й запитав його, покликуючись на недавнє його старшин

ське запевнення, що ця їхня акція має означати, - він нахабно й 
з цинічною усмішкою відповві: "Да! Тєпєр ви должни злажіть ру

жьо"." Дійсно. Тепер вже й нічого іншого не залишалося. Я дав 
куреневі приказ зложити зброю і залишити Думу. От так ми з вчо

рашніх переможців над червоною армією стали полоненими білої - де

нікінської. Ми здобули Київ для . . . Денікіна. 
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Серед цього нашого безвихідного положення прийшло майорові 
Льобковіцові на думку попробувати хитрим вискоком на волю осте
регти ширші штаби й провіянтові установи І-го і П-го Корпусу, які 

в той час були на залізничій станції, щоб не припала їм та сама, 

що й нам, доля. Ми отримали у денікінського генерала дозвіл піти 

під конвоєм на двірець по наш особистий ·баrаж. Хоч була ніч, в 
місті був живий рух, перемарш і відмарш наших частин та вмарш 
денікінських. .Конвоїр-прапорщик, •боючись стрінути "петлюрівців", 
відпустив мене й пор. Купчанка на станцію, а сам з майором Льоб
ковіцом остався дожидати нашого повороту. Ми були на волі. Та 
не довго ми нею втішалися, бо. денікінський відділ, який надійшов 
з бічної вулиці, полонив нас вдруге й повів на головний залізничий 
двірець. Була 1-ша година вночі. Наші частини. не знаючи про події 
в мі:сті, спокійно спали, їх легко розоружено . .Користаючи з суматохи, 
я вискочив через вікно на перон й опинився •біля наших вагонів. За 

хвилину прилучився до мене й пор. Купчанко, який вистри1бнув на 

волю в той сам спосіб, що я. При помочі вартових віднайшли ми 
начальника оперативного відділу ІІІ-го Корпусу сот. Купчанка-стар

шого, поінформували його про події в городі й передали йому приказ 

негайно відправити всі наші поїзди взад, на Хвастів. Та вдалося вря

тувати тільки один транспорт, весь інший воєнний матеріял двох 

наших корпусів впав в руки ворога. Тут полонено мене втретє та й 
цим разом під охороною темної ночі й серед ·гущі ва·гонів вдалося 

мені втекти і ранком 1-го вересня я •був серед своїх, на передмkтю 
Києва, Деміївці. 

Тим ·часом 1rен. Кравс, мимо ворожого обстрілу, заїхав до го
ловної кватири ген. Бредова й там заключив з ним. на підставі дирек
тив одержаних ·Зі штабу Головного Отамана, провізоричну угоду, за 
якою м. і.: 

1. У:Г А мала залишити Київ і відступити на демаркаційну лінію 
річки Стугні-Василькова-Кожухівки-Дамилівки-Заборя-Ігнатівки 
і ріки Ірпеня. 

2. Весь воєнний матеріял УГА, що попав (легким коштом!) в руки 
деніківців, цебто провіянтури І-го й ІІІ-го Корпусів та їх ширші 
штаби, мали бути повернені УГА, зате вся величезна воєнна 
добича У:Г А здобута на большевиках, включно з трьома бро
непоїздами, ставала денікінською власністю (як нагорода за 
·безкровне здобуття від нас Києва). 

З. Від УГА залишається як довірений при команді Добрармії от. 

Виметаль і сот. Тавчер, при команді УГА один денікінськиіі 

полковник і шта6скапітан. 

Так закінчився другий етап "переговорів" УГА з денікінцями. 

Коли ген. Кравс врятував в цей спосіб бодай власне майно двох 
галицьких корпусів та звільнив майора Льобковіца і ширші корпусні 
штаби з полону, від'їхав до постою Начальної Команди УГА зложити 

звіт і одержати дальші прикази. Мій 2-•гий курінь 8-мої Самбірської 
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бриrади, що дістався в полон під Думою, денікінці примістили .за дні
пром в Дарниці. Одної ночі напав на Дарницю повстанський отаман 
Зелений, роззброїв залогу й звільнив курінь з полону. Відтак ма
лими групами переправляв стрільців через Дніпро, а місцеве насе

лення допомогло їм перебратися обережно ніччю через боєву лінію 
до своїх так, що до двох тижнів вони були знову в складі куреня. 

По обсаді Києва денікінцями, була УГА змушена ще тоі ж само.і 
ночі (з 31-го серпня на !"ІГО вересня) залишити .київ та податися на 
визначену демаркаційну лінію. Київська невдача стала початком 

справжньої трагедії Української 1Галицької Армії. Підупав бадьорий 
дух нашого вояцтва, яке втратило віру в державний провід Уряду 

УНР, що своєю політикою причинився до нового ·боєвого фронту і 
одним махом вбив надію на поворот "до Львова через Київ". До 
того доходили на фронт трівожні вістки про загострення ворожнечі 
між обома Урядами. галицьким і наддніпрянським, :які почали себе 
взаємно обвинувачувати в київській катастрофі. За те не було чутки 
про те, щоб поставлено винуватців цеї катастрофи під воєнний суд, 

як це водилося в інших випадках (полк. -Болбочана). Видно, що вина 
засягла за високо. Ці "дружні" взаємовідносини обох Урядів стали 

причиною, що в Кам'янці Подільськім панував ніби воєнний стан: 
для охорони Диктатури стояла там ціла 1-ша бриrада Українських Сі

чових Стрільців, а по її відході на фронт під Христинівку два інші 
курені, один т. зв. румунський під командою сот. Мик. Саєвича і дру

гий пор. П. Прибитківського з 11-тої бриrади, а для безпеки Уряду 
Головного Отамана бриrада от. В. !Волоха, юнацька школа та кіль
ка тисяч старшин - по більшій части без ніякого приділу. Як дуже 

ці курені придались би були в той час не лише на фронті, але теж і в 

самім Києві . . . 

На завершення всього лиха вдарило у вже й так духово прибиту 
Галицьку Армію офіційне повідомлення, що Уряд УНР заключив з 
польською армією перемиря, приймаючи Збруч як демаркаційну лінію. 

Нам, старшинам, припала незавидна доля, проти власного переконан

ня, успокоювати наших стрільців, запевнювати їх, що це все тілью1 
во.рожа пропаrанда, яка має на меті роз'єднати обі українські армії та 
підкопати духа УГА, що це все ще наладнається, треба тільки видер

жати до кінця й т. п. І ці вговорювання мали поважний успіх завдяки 

тому, що стрільці мали до своїх старшин щире прив'язання й повне 

довір'я. 

Та однаково УГА, як формація, втратила багато із свойого ду

хового розгону і, навчена досвідом, почала прив'язувати більшу вагу 
вдержати себе як найдовше як організаційну цілість, як до но
вих, сумнівного значення, операцій. Щоб оминути можливі боєві зу
стрічі з денікінцями і дати війську необхідний відпочинок та мож
ливість впорядкуватись по київській невдачі, Начальна Команда УГА 
відтягнула вже 2-го вересня армійську групу ген. Кравса з передмість 
Києва на лінію Ігнатівка-Васильків. Ми чули про те, що наш Уряд УНР 
висилав до денікінців в Києві делеrації для переговорів, але вони 
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не мали жодних усшх1в, бо "єдинонеділимці" не визнавали "бунтар• 

ського" уряду Головного Отамана Петлюри і з ним переговорювати не 
хотіли. 

Заки УГА увійшла в безпосередній боєвий контакт з денікінцями, 
прийшлось ·їй до.кінчувати ще розправу з 1болЬ1Шевиками, а саме з XIV. 
Совєтською Армією, яка 1під командою Якіра пробивалась з-під Одеси 

на північ в напрямі Хвастова для злуки із ХІІ. Совєтською Армією в 
Коростені. Щоб забезпечити себе від XIV. Червоної Армії, що підхо
дила в район розташування УГА, видала Начальна Команада УГА на
каз до дальшого відступу: армійській ~групі ~ген. ,кравса на лінію Ко
зятин-Бердичів, 11-му Галицькому Корпусові в район Житомира. Підчас 

цього пересування перевела 8-ма Самбірська 'бриrада, яка найбільше 
потерпіла в часі київської катастрофи, мобілізацію серед місцевого 

населення й тими новобранцями бриrада доповнила свій стан. В селі 

Ревуха, сквирського повіту, доповнено мій курінь понад двісті ново

бранцями. яких ми вишколювали підчас відступу в місцях постою. 
Ці . наддніпрянські новобранці, під проводом галицьких старшин і 

підстаршин, показали себе добрими вояками, а в наступі значно пере

вищали ·галичан. Мій курінь в цей спосі1б став знову вповні боєздатним. 

Начальна Команда У1ГА наказом від 10-го вересня 1919. р. при

значила мене тимчасовим командантом 8-мої Самбірської бриrади і 
того самого дня я одержав від ген. .кравса телефонічний приказ ось 

якого змісту: "XIV. совєтська армія пробивається зпід Одеси на пів
ніч і її частини знаходяться вже між нашим а денікінським фронтом, та 

під Володаркою переправляються на другий беріг річки Рось. 8-ма 

бриrада має негайно відмаршувати до села Топори, там нав'язати 
зв'язок з от. Соколом і, разом з його повстанцями, вдарити на боль

шевиків." 
Згідно з приказом ми відійшли до місця призначення й ранком 

11-го вересня зайняли позиції біля села Топори. Характеристичний, а 

водночас і веселий був епізод моїх розшуків за от . .Соколом. Повстан
ців віднайшов я в поблизькій цукроварні, :як вони вантажили на свої 
підводи цукор; коли ж я запитав їх про їх отамана, одержав від
повідь: "Отаману сєйчас нікагда разгаварівать", бо він на позиції за 

цукроварнею біля високої груші. І справді я знайшов грушу, а на її 

вершечку отамана, який короткими серіями зі скоростріла стріляв в 
напрямі большевиків, яких ~Я навіть через свій далековид не міг до-

Отаман Вільгельм Льобковіц. 
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гJІянути. Очевидно отаман відстрашував большевиків, щоб вони не 
перешкодили в навантаженні цукру, бо крім нього на цій "позиції" 
нікого більше не ~було. .Коли я передав йому наказ корпусної ко
манди, він відповів коротко: "а я нє пайду". Щойно, коли я рішучим 

і піднесеним голосом повторив йому наказ, він роздумався й крикнув: 
"Палковнікі ка мнє". З'явилося кілька вищих його старшин та під· 
старшин і він дав приказ вдарити сейчас із "rалічанами" на ворога. 

Повстанці продовжили праве крило бриrади й коло полудня ми ру
шили до наступу. .Большевики привітали нас сильним артилерійським 
і кулеметним вогнем. Ми, ощаджуючи набої, не відстрілювались, тіль
ки скоками посувалися вперед, зате повстанці стріляли без упину 

скорострілами по большевицькій лінії. Аж дивно стало, звідки то в них 
набралось стільки муніції при наших скупих запасах. Відозвалася вреш
ті й наша артилерія й бій розгорівся на добре. Ми мали чимало ра
нених, але безупинно наступали вперед, а повстанці засипували ворога 

скорострільним вогнем безпереривно. Бій тривав до пізної ночі, бо 
большевики окопалися й ставили завзятий опір. Враз стрілянина на 
відтинку повстанців цілком затихла. Виявилося, що за ними й слід 
пропав. 

Опір большевиків щораз більше сла·бшав, ми вдерлися до їх око
пів і занили Володарку. Показало~ся, що ми провадили бій із задніми 
відділами XIV. Совєтської Армії, які мимо нашого наступу, таки вспіли 
переправитися через річку Рось і поспішно відійти на північ. Головна 
їх сила зайняла Сквиру, перейшла 14-го вересня залізничий шлях 
між Попельною й Хвастовом і пішла на Житомир. В часі між 15-20-ІГО 
вересня звели 1бриrади І-го й 111-'ГО •Корпусів низку ,ва·жких боїв з 45-
тою, 47-мою й 58-мою дивізіями XIV. Совєтської Армії, але розбити 
іх не •було змоги, ~бо з півночі, від Коростеня, прийшли їм з допомогою 
частини ХІІ. Совєтської Армії. Обі армії злучилися, вдарили великою 
силою на 11-ий Галицький Корпус і дня 20-го вересня зайняли Жито

мир, при чому УГА зазнала важких втрат в людях і воєнному мате

ріялі. 

Тепер вже денікінці, не маючи загрози від XIV. Совєтської Армії, 
набрали відваги й розпочали наступ на УГА на лінії Умань-Піщани
Балта і після кривавих боїв, зайняли Балту. В цей спосіб УГА, силою 

обставин, опинилася між двома ворогами, Червоною Армією від 

півночі, білою з півдня й сходу. З огляду на таку ситуацію Начальна 
Команада УГА за згодою Штабу ~Головного Отамана рішила припи

нити бої з 1большевиками, а ·головні свої сили звернути про.ти дені
кінців. Переведено перегрупування боєвих сил УГА, а саме: 11-гий Га

JІицький Корпус залишився в околиці Бердичева, І-ший пересунено в 

район Козятина, а ІІІ-тий в околицю іІlогребище-Липовець, ближче до 

Наддніпрянської Армії. Серед цього Уряд У.Н.Р. здобувся врешті на 

рішучий крок і дня :24 ... го вересня об'явив війну урядові "Юга"Росіі" 
та зарядив мобілізацію. Проголошення нової війни занепокоїло й 

прИІгнобило населення: мобілізація не дала поважніших вислідів, го-
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ловно через брак вшськового виряду, незорганізованість, а то й не

дбальство мобілізаційних чинників. 

З початком жовтня 1919. р. денікінці зайняли Бершадь, Ольгопіль 

і Чечельник та зосередили свої головні сили в околицях Умані-Хри

стинівки-Монастирища з наміром вдарити на Наддніпрянську Армію !3 

напрямі Вапнярка-Жмеринка. Та заки розпочався їх наступ, Начальна 

Команада Yr А наказала ІІІ-му Корпусові заатакувати денікінців під 
Монастирищем. І тут зав'язалися важкі, криваві бої з ворогом, що 

його Антанта вивінувала обильно всяким добірним, воєнним мате
ріялом. До цього розпоряджував ворог великою кількістю кінноти, 

ситуаціІ\: 20. х.- &.ХІ. 1910 
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донських козаків, які визначалися, чужою ДJІЯ УГА, степово- повстан
ською тактикою то воюючи пішо, то вмить обскакуючи звідусіль на

ших вояків. Та мимо цієї тактики й сильн()ГО опору воро;га вдалось 
нашій бриrаді зд°'бути дня 11. жовтня село Росоховате біля Мона
стирища. Тут мали ми нагоду побачити, як ~цим разом вже біJІа 
Москва вміла ".визволяти" українське населення з жит11Я й майна. Се
ло, як по татарському налеті, - одна руїна. Два дні господарили тут 

донські козаки, й за ;цей час забрали з нього (очевидно. даром) весь 
його дорібок: збіжжя, сіно, худобу, коні, вівці-дослівно все, що 
мало. якунебудь вартість. Не забракло й помордованих людей, що 

боронили свого майна. 
По занятті Росоховатої ми наступали в напрямі Монастирища й 

під вечір частини ІІІ-го Корпусу здобули Монастирище. Та не довго 
ми втішались перемогою. Денікінська команда скоро повела проти

наступ і кинула проти нас велику кількість донців. В районі Мо.на
стирище-Дашів-Сороки прийшло до важких і затя!Жних боїв. Донці 
давалися нам до.шкульно в знаки. Кінноти ми майже не мали й наші 

піші стежі не могли ніяк дорівняти їхнім кінним патрулям. тому то 
й наша боєва розвідка не могла мати бажаного успіху. Постійні, не
сподівані наскоки ворожої кінноти держали нас у ~безупиннім по.го
тімі й ми мусіли обезпечувати себе й відбиватись на всі сторони. Це 
вичерпувало нас нервово й знесилювало фізично. 

Такі бої трівали через цілу першу по..ловину жовтня і закінчилися 

перемогою денікінців. Наш ІІІ. Корпус вийшов з них напів розбитий з 

важкими втратами в людях та матеріялі. Найбільше потерпіли 2-га 
та 8-ма бриrади, - не даром стрільці зложили нову пісню: "Там під 

Дашевом, під Сорокою, восьма бриrада пропала" . . . 

Наш ІІІ-ий Корпус мусів відступити в район Колинівки й зайняв нові 
позиції між Животовом~Кантеліною й Оратовом. Оба другі галицькі 
корпу~си мали в .цей час з~глядний спокій, бо саме тоді йшли між де
нікінцями і большевиками бої за посідання Києва. Зате Наддніпрянська 

Армія, яка тоді вела наступ в напрямі Балти, була теж приневолена по

датись взад. Після цих успіхів рішила команда Добрарміі спрямувати 
свій головний удар на Наддніпрянську Армію в напрямі Брацлава й 

Жмеринки, щоб добувши їх, розлучити ·Від себе об'єднані україн
ські армії. Тому то й ,штаб Головного Отамана видав наказ кинути всі 
боєві сили в наступ. В тій ~цілі 11-ий Галицький Корпус мав залишити 
свій протибольшевицький фронт під Бердичевом і скорими залізни
чими транспортами перейти до Вінниці, а група СС-ів мала переїхати до 

Жмеринки. 13а,гальний наступ обох українських армій призначено на 
день 17-го жовтня. Тимчасом з вини цивільної управи залізниць 
транспорти 11-го Корпусу УГА спізнилися на цілих три дні так, що 

наша офензива почалася аж 20. жовтня. Це опізнення дало Добрарміі, 
яка через свою добре зорганізовану розвідку ~була про всі рухи ук
раїнських армій докладно повідомлена, час не тільки як слід пригото

витися до оборони, але й кинути свої вільні сили на ріку Бог JІJІЯ 

забезпечення переходів через неї. 
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А 'Це. все тільки тому, що Уряд УНР злегковажив і відкинув своє
часну пропозицію Начальної .Команди У1Г А на змілітаризування й пере

дання армії залізни.ць в районі її операцій. .Керму залізничого руху 

мали у своїх ру.ках тільки цивільні урядовці, не без того, щоб і не 
симпатики :чи аr'енти ворогів і вони часто різного роду саrбота!Жем, 

чи для власної користи надуживали своєї повновласти. Чи кого з них 
за це судили-невідомо. 

Спізнену офензиву розпочали 11-ий Галицький Корпус на Бра.цлав 
і 1-ий Корпус наступом на південь від Липовця. Тут 6-та й 9-та га
лицькі 0бриrади. в бою під Хутором Романовим, завдяки очайдушній 
ата'Ці кінноти чет. Вайгаймера, роз1били два ворожі полки, беручи в 
полон кількасот денікінців та здобуваючи дещо воєнного матеріялу й 

ба1гато обозів. Та такі місцеві успіхи .У:Г А не мали вже вирішального 
значення, бо саме на головному відтинкові нашої акції, на переходах 

ріки Бога, ми не тільки що не мали жодного успіху, але навпаки: нові 
протинаступи ворога відкидали наш фронт чимраз дальше на захід. 

Війська Наддніпрянської Армії були теж змушені перервати бої 
й зосередитися в околиці Вапнярки-Тим'яківки. УГА була в той час 
до того ступня виснажена безустанними кривавими боями, а до того 

боса й обдерта, що вже не була в силі ставити поважний спротив 

добре вирядженому й озброєному ворогові. 

До того зимна й холодна осінь принесла зі собою хіба найгріз

нішого ворога-жахливі пошесті сипного й поворотно1го тифу та 
червінки. Недостатньо одягнені й виснажені вояки УГА почали ма

сово хворіти. За один тільки тиждень відійшло до лічниць понад 

2000 хворих на тиф, .цебто приблизно 10% усієї армії на фронті. Не
численні лікарі, які може й вистарчили, щоб обслужити армію в нор
мальних часах, впали переважно жертвами свойого обов'язку. Полеві 
й запасні шпиталі армії цілком не вистачали, - і таки й не могли 

помістити май!Же половину бо,євого стану арміі 

Цей за·грозливий стан спонукав Начальну Команду У1Г А видати 
армії приказ до загального відвороту з днем 2.4-:го жовтня. Етап У.ГА 
мав перейти в околицю Бару-Котюжан-Нової Ушиці, Начальна Ко

манда мала перенестися до Бару, а фронтові частини мали відступати 

разом з Наддніпрянською Армією. Та 1ця евакуація стрінулася з двома 

непереможними перешкодами, а саме: управа залізниць не зуміла, а 

може й не хотіла. доставити потрібні пар0.вози й ва,гони так, що обо

зи й установи мусіли пересуватися валками, при оплаканому стані ко
ней і доріг, пішим маршем; знову ж санітарний стан армії не дозволяв 

на такий перемарш, бо всі лічниці у Вінниці, Жмеринці, Хмельнику, 

Літині й Немирові ~були вщерть переповнені хво.рими, що їх кількість 

виносила понад 10 тиояч старшин і стрільців, які не надавалися у 
більшій часті до транспортування. Про хід евакуації звітувано Началь· 

ній Команді УГА, а саме, що тільки здібні до пішого переходу етапні 

частини армії прибули на місце призначення, - все ж проче, цебто 
хворі, ввесь санітарний і воєнний матеріял, який повинен був бути пе

ревезений, взагалі не був завантажений з причини браку вагонів 
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та паровозів застряг на якійсь заваленій за.лізничій станції. Про 

перевіз його підводами не мог.ло бути мови через брак коней. На
чальна Команда звітувала про це Військовій .канцелярії Диктатора та 

вказувала водночас на потребу якогось вирішального, політичного за
ходу д.ля рятування рештків армії. Бо виходив такий курйоз, що .зде

сяткована в кривавих боях і через жахливу пошесть тифу УГА мусі.ла 

воювати з двома силами, які заступа.ли дві противні собі ідеології: 
з бо.льшевиками і з Антантою, яка прямувала до відбудування "неді
лимої Росіі" і всякими засобами скріплювала на фронті Добрармію 
ген. Денікіна, а на тилах УГА дозволя.ла розгосподарюватися на 

загарбаній ·галицькій зем.лі-по.лякам. Як сказано, УГА зна.ла про 
угоду Уряду УНР з по.ляками, чу.ла теж про спроби замирення з бо.ль
шевиками. Перша концепція викликувала у ,галицького фронтовика 

виразний посмак зради, друга принесла 1б ~бу.ла армії однаково те роз

биття й катастрофу, яка наступи.ла кілька місяців пізніше. 

І розпочалася з днем 20. жовтня 1919. р. ці.ла серія воєнно-дер
жавних нарад (в .кам'янці Под., Вінниці, Деражні, Жмеринці) при 

участі найвищого військового й політичного проводу, які одначе ні

якого конкретного висліду не да.ли. Мимо реальних звітів відносних 
референтів обох армій про небоєздатність армій, ці наради сходи.ли на 
безплідних балачках і обітницях, що буде краще, бо вже й повне 

устаткування д.ля армії в дорозі і . . . ось-ось ''б.ла~городна" Антанта 
визнає суверенність Української Держави, й ворогів замирить. 

Ко.ли Начальна ·Команда y,r А наглядно переконалася в тому, що 
не ждати їй з боку Уряду УНР ніякого вирішення д.ля фізичного збе
реження останків галицького війська, постанови.ла сама шукати 

зв'язку з Добрармією д.ля висондування можливости замирення. Про 
такий намір ген. Тарнавського зна.ли добре і Диктатор і Уряд УНР 

-та не сподівалися від нього стільки рішучости й ризика відповіда.ль

ности. Вправді зятківський протоко.л військового перемиря між УГА а 
Добрармією від 6 . .листопада 1919. р., приніс зі собою суд над ген. 
Тарнавським і його начальником штабу полк. Шаманеком, та до речі 

був це суд над тими усіми, які не доросли до державницьких зав
дань. І хоч змінено провід Начальної Команди, то критичне поло

ження УГА ні в чім не зміни.лося. Новий Нача.льний Вожд ствер
див, що УГА в існуючих умовах ніяк вже не зможе піднестися до 

боєздатного стану. Тимбі.льше, що по уневажненні зятківського прото

ко.лу, денікінці у новому наступові дня 10 . .листопада заня.ли Жмеринку 
й цим перетяли зв'язок між обома українськими арміями. Наддніпрян

ська Армія втрати.ла 14 . .листопада Могилів і почала без.ладний від
ворот на Староконстантинів та Любар. У такому критичному положенні 

відновлює новопризначений Нача.льний Вожд, ген. Осип Микитка, цим 

разом вже на виразне доручення Диктатора, д-ра Евгена Петрушевича й 

безрадне "placet" Головного Отамана С. Петлюри, .переговори з 
Добрармією, які закінчилися договором в Одесі 17. листопада 1919. р. 
Згідно з одною з точок цього договору Українська Га.ли.цька Армія 
(цю назву зачала уживати Галицька Армія негайно після підписання 
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договору,..-зам. автора) мала відійти на відпочинок в район Козятин

Ілинці·Оратово-По:гребище, а її етапні установи і допоміжні формації 
мали розташуватися в районі Христинівни-Ольгополя-Вознесенсьнз

Минолаєва. Та в міжчасі ситуація на фронті змінилася. Денінінці, роз
биті Червоною Армією в районі Києва, почали відступати на Одесу, а n 
зв'язку з :цим Начальна .команда Yr А видала дня 124. грудня наназ 
залишити всі лічниці з хворими на тиф в районі Вінниці-Жмеринни

Браїлова-Немирова під командою от. Нинифора Гірняна і відійти в 
район Одеси. Серед лютих морозів і навальних снігів почався тра

гічний марш галицьних норпусів у напрямі Одеси з тифознинами из. 
підводах. Наші лічниці були в таному жахливому і страшному ста
ні, що хворі рештнами сил з цих лічниць втінали до ,своїх :частин і 

воліли вмирати на возі, але між рідними. 
З кінцем грудня 1919. р. увійшла большевицьна армія в район 

розташування наших лічниць, прямуючи на Вінницю. Тут під напором 

стрільців та старшин, яні хотіли себе фізично рятувати, а також і 

місцевих унраїнсьних номуністів, яні все ж тани бажали у янийсь спо
сіб допомогти залишеним по лічницям хворим, зорганізовано під 

проводом от. Н. Гірняна, популярного й загально високо ціненого 

старшини УСС-ів т. зв. :Галицьний Ревном (революційний комітет), 
який об'явив себе начальним політичним проводом УГА та за1боронив 

винонувати надальше накази Начальної Команди УГА. Дня 31. грудня 
заключив він з місцевими революційними унраїнсьними ·групами 

(КПбУ, УКП, ліві СР) :договір, на основі яного УГА під новою назвою 
"Червоної Унраїнської Галицьної Армії" (ЧУ,ГА) стала автономною 

снладовою частиною большевицьноі армії. Одначе нова умова, зло· 
жена в Києві дня 12-го лютого 1920. р., не признавала вже ні авто

номії ні одноцілости нашої армії через переформування галицьних нор

пусів в червоні бриrади й рознинення їх по совєтсьних дивізіях. 
Зв'язок УГА з денінінцями тривав недовго. Боєві діі не при

несли УГА ні дононче потрібного і всіми бажаного відпочинну, ні 

заради в її важному санітарному стані. Перемиря з Добрармією 

ген. А. Денікіна було тільни дальшим етапом на шляху до Голготи, 

що його започатнувала втрата Києва. 
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Осип Левицький, 

Сотник УГА. 

ВІйСЬКОВИй ДОГОВІР УКРАїНСЬКОї ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ 
З ДОБРАРМІЄЮ ГЕН. ДЕНІКІНА 

Трагедії Галицької Армії на Ве
ликій Україні 1919-1920. рр., а зокре

ма епізоду її перемир'я з Доброволь
чою Армією генерала Денікіна, не 

можна розглядати, як висліду зміни 
національно-політичних настроїв га
лицького вояцтва та йо1го проводу 

або, у випадку згаданого перемир'я, 

як спонтанного відруху ЗІбунтованоі 
армії. Катастрофа, яка постигла ІЦЮ 

армію, була тільки кінцевим звеном 

у ланцюгу довшого, далекого від 

політичної мудрости, експерименту 

над духовою й фізичною видержливі
стю українського жовніра, який у 

своєму наскрізь патріотичному по

чуванні, карно і у повному довір'ю, 

здався був на розум та справність 

свого державного проводу. Він же ж, 

не для в1иськових амбіцій або наживи, по дев'ятьмісячних, важких 

боях на рідній землі, покинувши свою сім'ю й весь свій добуток, 
включився у визвольну, •:обооницьку дію на Великій Україні, і він 

знав, що йдеться тут про ·бути-не6ути ВJІаснШ державі. У герой

ському розмахові він рам'я об рам'я з братом-наддніпрянцем жене 

ворога з Кам ' янця Поді.1ьського по Дніпро-та хіба тільки на те, 

щоб у висліді опинитися в злощасному "Чотирокутникові ·Смерти", 

дожидаючи там безпомічно ·своєї черги на братському цвинтарищі. 

Джерела трагедії УГА на Великій Україні слід дошукуватися не 
тільки у її мілітарному положенні, але передовсім у внутрішньо
політичній атмосфері, поЗІбавленій найважливіших прикмет держав
ного тіла. Бо, як армія конала, ізольована від світу й звідусіль 

оточена ворогами, так і державний провід задихувався у тісноті 
чотирикутника партійности й вузькоторовости, тупцювання у дрібних 

справах, інтриrанства, ·безрадности й нічим неоправданих надій. 

Понадто взяти треба під ува1rу й те, що :за Збручем стрінулися 
вперве віч-на-віч два брати, виховані в двох різних світах: той, з 

Великої України, розбурханий переживаннями •большевицької револю

ції, зацікавлений в першу чергу землею й соціяльними питаннями, і 

галицький, що всю свою думку і снагу спрямував на визволення з 
чужої кормиги, відкладаючи розв'язку усіх інших питань на другий 

плян. І ці два (Віти себе, як слід, не розуміли: воно й стало причиною 
багатьох непорозумінь, задраснень, розходжень, а то й ворожнечі. 
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Коли йдеться про організаційну структуру обох армій (Галицької 
і Дієвої,) то і тут зарисувалися небавом основні різниці." Дієва Армія 
все ще ·була в стадії реконвалесценції,-при~буття чисельної та здисці

плінованої, а головно законами реrул·ярности пов'язаної Українсь·коі 
Галицької Армії, могло в інших обставинах внутрішньо-політичної 

натури добре прислужитися поступові реконвалесценції в Дієвій 

Армії ... Дієву Армію ціхувала очайдушність і здібність до ризи
ковних маневрів"l), галицького вояка здисціплінованість, карність, 

пошана й довір'я до старшинського складу, що з ним зв'язала його 
доля у важких боях у рідному краю. Суперництво онтих різних жов

нірських типів вимагало довшого, спокійного ( безбоєвого) часу, 
тому то й можна прийняти, що й формальна злука обох армій (2·4-го 
грудня 1919. р.) наступила радше з потреби, чим у висліді справж
нього вирівнання різниць. 

"Чотирикутник Смерти" Галицької Армії замикався ворожими 
фронтами: з півночі большевицьким, ·з півдня Днkтром і перфідними 

румунами, із заходу поляками, що їх апетити сягали по Київ, і зі 
сходу денікінцями, носіями "одної й неділимої Росії." За плечима ж 

поляків і денікінців стояла Антанта, яка спомагала їх щедро усяким 
воєнним матеріялом та вирядом. 

В самому ж нутрі занятої Галицькою Армією території вів свою 

безпощадну офензиву найгрізніший ворог-партизан: сипний тиф. 

Не місце накреслювати тут лінію тодішнього фронту, - це буде 

відмічене в других статтях цього збірника, та треба зазначити, що, 
в критичний для ~Галицької Армії час, зарівно польська як денікінська 

армія, мmбудь у взаїмному порозумінні, повели наступ на знесилену 
УГА, затіснюючи все дужче заняту нею територію. А на півночі, від
вівши частину війська до боротьби з Добрармією, причаїлись хвилево 
большевики, вичікуючи пори, коли без труду заволодіють рештками 
здесяткованої Галицької Армії. 

Коли tШукати основної причини занидіння недавно вповні ·боє
здатної 80-тисячної армії, яка на протязі девяти місяців вела на 

рідній землі ·героїчну боротьбу з поляками та в половині липня 
1919. року опинилася за Збручем, то із свідоцтв усіх очевидців, 
водночас учасників подій, які усе, що бачили й переживали, закрі
пили у своїх споминах, недвоЗначJІО виходить, що духове й фізичне 

заламання У:Г А, перед остаточними спробами заключити перемир'я 
з Добрармією, було вислідом неспроможности й невміння Директорії 
й Уряду У.Н.Р. зорганізувати державний апарат відповідно до виїм

кова важких завдань. Однаково на зовнішньому, як на внутріш
ньому, політичному відтинкові. Зате віра у великодушність чи мило
сердя Антанти, по усіх досвідах українсько-польської війни (включно 

зі зформованими у Франції дивізіями ген. Галлєра й місіями у ви
зичених в театральній гардеро'бі, чужинецьких, військових одностро-

1) Генерал Мих. Омелянович Павленко: "На Україні 1919'', ст. 10. 
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ях 2) так глибоко запала у ментальність Головного Отамана С. Пет

люри й Уряду, що ще й у хвилині очевидного, повного заломання 

всього воєнного апарату, Головний Отаман випрошує собі бодай один 
-два дні проволоки у розмовах про перемир'я з Добрармією в очіку
ванні місії, ~яка мала за завдання врятувати Українську Державу. 
Місію тої Антанти, яка, по розвалі австро-угорської монархії, стала 

тимчасовим сувереном Східної Галичини і, ніби на глум Вільзоновим 

тезам про самоо·значення народів, вирядила і виправила галлєрівську 
армію для ліквідування "•большевицьких банд у Східній Малопольщі." 
Тої самої Антанти, яка водночас усіми засобами допома·гала царським 
генералам у їх заходах для відновлення "неділимої Росії." 

Брак меткого, активного і на державницьку, а не партійну, ко
ристь напрямленого політичного представництва за кордоном, мусіло 
у великій мірі .спричинитися до того, що над справою України весь 

час переходжено здвиганням рамен до денного порядку, а вся за

кордонна політика зводилася до нічим необrрунтованих надій та за

лицянь до поляків, для піддобрювання Антанти (головно Франції). Ці 

старанно замасковані залицяння Головного Уряду У.Н.Р. і торгування 

судьбою 3.0.У.Н.Р. поза плечима її дійсного суверена, Президента д-ра 

Евгена Петрушевича, мусіли глибоко потрясти духовим ~станом rа
лицької Армії, що її у час важкої скрути Директорії, серед приман
чивих обітниць, запрошено до себе "в гості". Через онте "гостювання" 
Галицький Уряд і його армія втратили можливість перейти в Карпати 

і у цей спосіб, .через Чехо-Слова·ччину, отворити собі вікно у світ. 

Протиарrумент понехтування ідеї соборности тратить своє вістря в 

ОІбличчі акту Головного Отамана з березня 1919. року відносно 
"не·заінтересування справою Галичини."3) Кінці rЦілої цеї акції поза 

плечима "гостя" мали бути .старанно заховані у воду, та однаково 

вийняв їх звідти 'бодай почасти полковник О. Доценко, що 6ув стар
шим адьютантом Головного Отамана.4) Всю цю акцію використали 

поляки на мировій конференції в Парижі, де прем'єр Польщі, Паде

ревський, зложив заяву, що всяке вирі'Шування справи 3.0.У.Н.Р. є 

2) Ганс Кох: "Договір з Денікіном". Видання "Червоної Калини''. Львів, 1934, 
ст. 29, оповідає, як він в листопаді 1919 р. познайомився з польським поручником 
Вєльоrловским, який пізнав його (Коха) як старшину Начальної ·Команди УГА і 
пригадався йому (Кохові), як член одної такої місії з вересня 1919. р. Ця "місія" 
приїхала була до Кам'янця Подільського, а поручник Вєльоrловскі виступав тоді у 
ній як "французький" старшина, у французькім однострою. 

3) Др. Степан Томашівський: "Під колесами історії," ст. 28. 
Ол. Доценко: "Літопис української революції," том 2-гий, книга 4-та, Київ

Львів, ст. 65-67. 
Сидір Ярославин: "Визвольна боротьба на Зах. Україні в рр. 1918-1923", ст. 

54. Філя.І{ельфія, 1956. 
4) Ол. Доценко: "Літопис української революції," як вище, ст. 42-67, признає 

злочинну діяльність місії Кудриновського, що йо1·0 попирав і вислав за кордон то
гочасний міністер закордонних справ, К. Мацієвич, "зза прекрасних очей його 
(іКудриновського) жінки", а опісля керманич міністерства закордонних справ Андрій 
Лівицький. Дальше автор відкриває "місійну акцію" інж. П. Пилипчука, Тулюnи і 
полковника Ліпницького, а врешті й якогось полковника Клима Павлюка. Відомості 
про припечатане "незаінтересовання" в справі Західньої України принесли в серпні 
1919. р. польська телеграфічна аrенція "ПАТ'' і "Курієр Цодзє~ни''. Протокол 
цих польсько-українських торгів наводить автор у матеріялах згаданого "Літопису 
української революції." 
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неактуальне, бо у Варшаві є представник Українського Уряду, з яким 

підписано вже відносний договір.5) Створення такого стану свід
чить хіба найкраще про закулісову секретну роботу Уряду У.НР., 
та про довшу підготовчу акцію з його .боку. Та хочби тут йшлося 

про зм'ягчення Антанти для сумнівно.го рятунку держави, то звичайно 
з ",гостем" у цей спосІб не поводяться. Є очевидним, що політика 

Уряду У.Н.Р. була виразно спрямована на союз (федерацію) з Поль
щею, ~без огляду на те, що настрій ;Галицької Армії-як вирішально['О 
у цій справі чинника, був рішуче й безкомпромісово антипольсь·кий. 

З другого ,боку відношення Уряду УНР до наступаючої зі сходу 
Добрармії (теж антантського любимця) ,було від самого початку 

якесь дивовижне й свідчити хіба може про цілковиту розгубленість 

і невміння зорієнтуватися у цілості створеного положення. Не з хлі
бом і сіллю ж йшов в Україну ,генерал Денікін на зустріч українській 
армії, а з виразною метою опанувати Украіну та ~створити собі базу 

для дальшої боротьби з большевиками. А тимчасом Головне Коман

дування Армії У.Н.Р. вирішило не вдаватися з Добрармією у зброй
ний конфлікт, а на передодні здобуття Києва видало військам наказ 
"за всяку ціну оминати ворожих виступів" проти денікінців.б) 

Тяжко збагнути, що кермувало ,штабом Головного Отамана при 

виданні такого "пацифістичного" наказу: невиключено, що знову ба

жання не дразнити другого фаворита Антанти, а може й надія за
ключити з ним аналогічний до польського союз. Однако цей наказ, 

- попри недотягнення оператиивного характеру, був одною з причин 

фіяска походу на .Киів, 7) який коштував о=бі українські армії багато 

крови й поту. Можливо, що йшлося тут про престижеву акцію для 
затраниці, або про тріюмфальний в'їзд на ~білому коні до Києва, та 

однаково цей невдачний похід знесилив до краю У·ГіА, яка по довших 

і ·безпереривних боях в Галичині, без найменшого, належного їй від

починку та заосмотрення в конечні вимо~ги !боєвого виряду та про
харучування, доказала хіба, до яких висот сягнути може ['ерой

ський дух. 

5) Цілком на місці запит Ол. Доценка (ст. 67): "Та де ж був у цей час Голов
ний Отаман С. Петлюра та Уряд УНР, які не дивилися за цим, що робив міні
стер закордонних справ К. Мацієвич при помочі полк. ІКудриновського ?" 

6) Генерал Мих. О. Павленко: як вище, ст. 20. 
Генерал Ол. Удовиченко: "Україна у війні за державність", видання Дм. 

Микитюка, Вінніпеr 1954. р., ст. 109. 
Сотник Ос. Станімір: "Свобода", ч. 167, з 31-го серпня 1956. р., ст. 3, пи

ше: "Наказ звучав: обсадити мости й будинки, але не стріляти. На мій 
заміт, що наказу не розумію, бо що маємо робити, як ворог (денікінці) 
наблизиться, а ми не будемо стріляти, полковник А. Вольф безрадно 
заявив, що такий наказ прийшов із Штабу Головного Отамана С. Пет
люри і він не може його змінити. 

7) Про "святочний похід через Київ"-генерал Мих. О. Павленко, як вище, ст. 23. 
Сотник Ос. Станімір, як вище, ст. 2, наводить наказ команди ІІІ-го Галицького 

Корпусу: "Завтра, тобто 31-го серпня 1919. р., о годині 9-тій вранці від
будеться ПАРАДНИЙ В'ІЗД Головного Отамана С. Петлюри до Києва. 
Командантом ПОЧЕСНОІ БРИГ .АДИ призначається сотника Осипа Ста
німіра, команданта 2-го куреня 8-мої Самбірської бриrади." ("Параду" 
відкликали денікінці. Замітка автора.) 
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Характеристичною, а враз й дуже річевою й вірною є оцінка 
психічного стану українського, галицького вояка, що її подає ген . 
. О.леександер Удовиченко, визначний фронтовий старшина Дієвої Армії 
та командир 3-тої Ва.лізної дивізії. Наводимо її для удокументу

вання, що й між чільними, наддніпрянськими військовими начальни

ками бу.ли .люди, які вміли глядіти на дійсність критичними очима, без 
злоби й упередження. 

Генерал О.л. Удовиченко, маючи на увазі київську невдачу, пише: 

"Треба відмітити психічний стан вояка з Га.личини. З тяжкими мо
ральними муками він перейшов Збруч, покинувши свій рідний край. 

В ім'я національної ідеї, після невдалої боротЬІби з по.ляками, він пішов 
у боротьбу з новим ворогом, :червоним москалем. В тяжких умовах, 
потом і кров'ю він нарешті дійшов до ·Києва, промаршувавши в боях 

до 500 км. Розбивши червоного москаля, він в >Києві зустрів нового 
ворога, білого москаля. Перед ним ~була нова боротьба, яка потребу

вала від нього нових жертв. Моральні й фізичні сили галицького вояка 
не видержали, він почав втрачати їх. Цей перелом у настроях ['а.лиць

кого вояка спричинився пізніше до поважних рішень Начальної Ко

манди Галицької Армії."8) 

Уряд У.Н.Р., заскочений подіями, що їх можна й треба бу.ло пе
редбачити, починає вже й сам,--але вже як переможений,-цікавитися 

можливістю договорення з Денікіном. Та ні ·генерал А. Кравс, ні уря
дова делеrація під проводом генерала Михайла Омеляновича Павленка 
(13-го вересня 1919. р.), що в її складі був м. ін. сотник Галицької 

Армії - Петро Мечник, не могли договоритися з командою Добрармії 

відносно перемир'я. Командант київської групи Добрармії, ген. Бредов, 

загр·озив генералові Кравсові арештом 9), а делеrати Добрармії, які 

стрінулися з ген. Павленком заявили, - очевидно на доручення своєї 

головної команди, - що "за передумову до військової конвенції вва
жають політичну згоду (культурна автономія обшарів заселених укра

їнським .людом)". Що ж до Галицької Армії, то про неї мають вони 
іншу перспективу". 10, 11) 

Не маємо тут змоги говорити про неrативні, стратегічні наслідки 

київської катастрофи, та годиться з притиском відмітити, що вона, 

як шкільний доказ безплянового експериментування витревалістю 

жовніра, підкопала снагу У.Г.А. та її віру в придатність політичного й 

військового проводу, а тим самим і в успіх оборони України перед 

червоними, білими і біло-червоними загарбниками. Вона була важким 
та пере.ломовим ударом по душевному настроєві галицького вояка, 

8) Ген. Ол. Удовиченко: як вище, ст. 113. 
Ген. Ан. Кравс: "За Українську Справу", видання "Червоної Калини'', Лькік 

1937. р., ст. 46-57. 
9) Ген. Ол. Удовиченко: як вище, ст. 113. 

Ген. Мих. О. Павленко: як вище, ст. 33. 
10, 11) Ген. Ол. Удовиченко: як вище, ст. 113: "Добрармії генерал Бредов за

явив генералові Кравсові, що жодних переговорів з урядовою делеrацією 
бути не може. Переговори з представникам.п Галицької Армії можуть 
вестися, бо політична ситуація цієї армії одмінна з моменту залишення 
нею свого рідного краю. Це було на початку вересня 1919. р." 
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який через св. Софію мріяв вернутися у св. Юр, на рідну землицю, до 
своїх рідних. 

Коли йдеться про внутрішньо-політичні дії, то рішуче багато 
більш уплянованими й послідовними були заходи Уряду У.Н.Р. для 
поборювання Уряду Західньої України (т. зв. Диктатури), а по евен
туальнім зліквідуванні його для приборкання автономних настроів 
серед вояцтва Галицької Армії та повної уніфікації обох армій 12). 

Головний Отаман, Сим.он Петлюрё:t, людина високих людських ва
льорів 13), який без сумніву цінив Президента З.О.У.Н.Р., д-ра Евгена 
Петрушевича 14), зрівноваженого й досвідченого українського парля

ментариста, політика Західньої України, попав був у партійний полон. 

Речником соц. дем. партії, яка враз із соц. револ. партією була у кермі 
Наддніпрянського Уряду, став редактор офіційного органу Уряду У.Н.Р. 

"Боротьба" 15), народній учитель з Буковини, Осип Безпалко, той сам, 
що, як член галицької Національної Ради, заложив був ще в Галичині 

в 1919. році на спілку з Семеном Вітиком пробольшевицький "Селянсь
ко-робітничий Союз' і низькими, демагогічними методами нацькову
вав селянство й армію проти Національної Ради й військового проводу. 

Допомагав йому у руїнництві згаданий соц. дем. Семен Вітик, що 
його ніби наглум назначено "міністром для Галичини" в Уряді У.Н.Р. 16) 

з виразною метою анулювати авторитет Президента д-ра Евгена 

Петрушевича. 

Попри "БоротЬІбу" видавано у той ча·с в Кам'янці Под. ще й другі 
соц. дем. часописи, як "Робітнича Газета", "Галицький Голос" - ор
ган "міністра" С. Вітика, соц. рев. "Трудова Громада". Коли йдеться 

про диверсійну роботу, то всі вони, видавані ніби за партійні, а в дій

сності за державні гроші, били з "Боротьбою" в один дзвін 17). 

12) Оп. Доценко, як вище, ст. 104: "Премі'єр Із. Мазепа укладав ппяни для 
приборкання. Уряду Галичини та його армії. Не бракло й відповідної розкладової 
роботи." 

13) Як адьютант в уряді військового відпоручника австро-угорської Головної 
Команди (в тому часі майора ген. штабу Фляйшмана) автор мав нагоду й щастя 
стрінутися двічі з Головним Отаманом С. Петлюрою наприкінці квітня 1918. р. 
Акція німецької команди проти Української Центральної Ради висіла в повітрі. С. 
Петлюра старався у розмові з майором Фляйшманом (при якій автор був за пере
кладчика) провірити настрої й пляни австрійської політики та евентуальну поставу 
австрійської армії на випадок, коли б владу по Українській Центральній Раді перей
няв зформований ним уряд. Відповідь майора Фляйшмана була очевидно, зогляду на 
диктат Німеччини, дипломатично-викрутна. Та С. Петлюра виявив себе при цьому 
зручним контрагентом, добре поінформованим у настроях мас та в незавидній пер
спективі гетьманського Уряду, а понад все щирим патріотом-державником. 

14) Ол. Доценко: як в., ст. 19: Підчас здобування Київа Гол. Отаман говорив до 
Ол. Доценка: "З паном Петрушевичем я завжди дійду до порозуміння ... От 
тільки партії! Тяжко без парляменту, але може здоровий, державний розум побі
дить розлам." 

15) Президента Петрушевича називана в згаданім часописі "капралом", злочин
цем, манекіном, провокатором" і т. і. Осип Назарук: "Рік на Великій Україні", 
Відень 1920. р., видання "Українського Прапору", ст. 262. 

16) Ос. Назарук, як в., ст. 229: "Прем'єр Уряду У.Н.Р. Борис Мартос, у приступі 
щирости заявив, що Вітика назначено таким міністром на те, щоб не треба гово
рити з Диктатором Петрушевичем". 
Ол. Доценко, як в., ст. 42-43: "Вітик повів боротьбу проти Диктатури зі своїми 
однодумцями: продавали,· купували і знову продавали, а прийшли зводити рахунки 
на Ук~аїну. . . Знаю тільки, що в цих нафтових комбінаціях д-р Петрушевич був 
чистий ... 

17) Ос. Назарук, як в., ст. 245-246. 
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Руїнницьку роботу цих большевицьких предтеч характеризує най

краще стаття в першому, отже програмовому числі "Боротьби" під 

заголовком: "Шляхом злочину." Там читаємо: "День відродження :га
лицького народу до самостійного, державного життя був рівночасно 
днем державного злочину української •буржуа·зії і її провідників в Га
личині" 18). 

Так привітав Галицьку Армію і її суверенний провід офіційний, за 

державні гроші і за відомом Головного Отамана й Уряду У.Н.Р. вида

ваний орган з їх ·прибуттям в Велику Україну в поміч збитій в кут, 
українській державі. 

Не диво, що по лінії такого наставлення до Галицького Уряду та 

його армії йшли всі заходи соц. дем. Уряду У.Н.Р. ·Саме по невдалім 

поході на Київ і в час найбільшого насилення жахливого сипного тифу 
(вересень-жовтень), за урядування голови Ради Міністрів, Б. Мартоса, 

позбавлено Галицьку Армію дбайливості, яка була конечна для вдер

жання її коли не боєздатною, то бодай живою. Неналаджена й засмічена 
різними дилентантами й шкідниками інтендантура, здача армії на 1Ї 

власний прожиток, невиплачування воякам і старшинам належної їм 

заслуженини, брак потрібних для поборювання пошесті та для ліку

вання ліків, а навіть молока для хворих та виздоровців, брак білля, 
одягу, взуття й накривал - це все спричинило те, що "здорове" ще 

вояцтво, яке було під крісом, обдерте та босе, нічим не забезпечен~ 
від нічного холоду й зимна, змаліло до десятка тисяч тіней, які "держа

ли" фронт в осінньому болоті на вязанках картоплиння. 

Автор цієї статті, що був в той час матеріяльним референтом в 

Начальній Команді Галицької Армії, мав нагоду приглянутися ближче 

до стану лічниць, хоч би в самій Вінниці. Найбільша з них, в "кримських 
казармах", була до того ступня переповнена, що, щоб перейти по ко

ридорах і кімнатах, треба було переступати хворих, конаючих, а то 
й мерців. Лежали вони покотом на долівці без соломи, теплого білля 

й покривал. Звідусіль в гарячковому маячінні закликування Бога на 
рятунок, розпучливе хлипання за мамою, жінкою, дітьми, призивання 

прислуги подати води... Та цієї прислуги не було. Яку кількість роз
садників пошесті, вошей, вносили з собою у це скупчення людей хворі 
без дезинфекції та зміни білля, можна легко уявити собі по цьому, що 
воші роями лазили по віконних рамах. Коли ж автор за згодою На

чального Вожда Галицьке.і Армії ген. Тарнавського, почав реквіру
вати із цукроварень мішки від цукру і організувати шиття із них сін
ників і примітивного білля, надійшов із Кам'янця наказ припинити 
реквізицію "державного майна" 19). 

18) Ос. Назарук, як в" ст. 256. 
19) Порівняй: Звіт головного інтенданта Галицької Армії, сотника д-ра Ілька 

Цьокана, з 25-го жовтня 1919 р. (Ос. Назарук, як в., ст. 286); Звіт сотника Стефа
новича на нараді прибічної Ради Диктатора з 12-го листопада 1919 р. (Ос. Назарук, 
як в., ст. 296); Генерал Ол. Удовиченко, як в., ст. 115 ; Евген Бородієвич: "В чоти
рокутнику смерти", ст. 39; Сндір .Ярославин, як в., ст. 64; Ол . .Доценко, як в., ст. 
293: "10 процент галицьких вояків було без білизни, 25 процент без взуття, майже 
половина без плащів, в подертих блюзах і штанах (у вересні 1919 р.). (Цифри не
стислі й оптимістичні. - Примітка автора). 
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І діялося це в той час, як щоденно в Німеччині друковано 32 міль
йони гривень та літаками привожено їх до Кам'янця. Та звітів з госпо- . 
дарювання цими народніми грішми не було, а йшли вони на "підмогу" 

партіям та на аванси для всяких авантурників-отаманів для формуван
ня загонів, що їх ніхто ніде не бачив 26). 

Для доповнення образу онтого "пекла на землі" недоставало б 
ще тільки оцінки з боку, понад усякий сумнів безстороннього, чужи
нецького фахівця-очевидця, який мав нагоду по різних лічницях при
глянутися докладно санітарним умовам армії. Був ним делеrат Міжна

родного Червоного Хреста, швайцарський майор, Ернест Ледерей, який 

в початках листопада 1919. року перевіз був в Україну одинокий са
нітарний поїзд із санітарним вирядом і ліками. :В свойому звіті 21), який 

появився був друком в "Інтернаціональнім Ревю Червоного Хреста", в 

числі 13-тім, за січень 1920. року, в Женеві, •пише він ось що: "Ми, що 
ще, Слава Богу, здорові, ждемо на пошесть, а ті, що хворі, ждуть на 

смерть" - сказав мені один лікар. В цих так простих, болючих словах 

криється розпука одних і безпомічність других. Треба було видітп 

ті кімнати по шпиталях, як я їх бачив, ті шкелети з запавшими очима 

й запеклими устами - на дошках, на гнилій соломі, чути зойки тифоз

ників і холеричних. Лежать вони, лиш там-не-там побачите покривало, 
а то загортається козак у дрантивий плащ, як його має, або накрива

ється порожним мішком, як я це бачив у військовім шпиталі в Могилеві. 
Тому, що дров нема, то вікна, що й так по ·більшій часті повибивані, 
забиті дошками або заліплені картонами, не отвираються, щоб заоща

дити тепло. Сморід по шпиталях страшенний, не до видержання ... 
Найтяжче, що я бачив і що мені лягло каменем на душі, це був моле
бінь в одній з кімнат для холеричних (отже були й такі! - замітка ав

тора). На літургічні слова священика відкликувалися зойки хворих, 

запах кадила мішався зі смородом, що запирав віддих. Одного дня 

приїзджає до мене лікар в розпуці: "прислали сюда 250 тифозних з 
приказом примістити їх в шпиталі, а потяг відослали назад. У мене 

ні одного ліжка порожнього в шпиталі немає". Іду на двірець і бачу 

в негрітих вагонах на гнилій соломі умираючих козаків. Так їхали вони 
вже кілька день, без помочі. На східках одного вагону бачу мерця. 

Ліва нога без чобота, а права рука сціпила корчем горло так, якби цей 

нещасливець сам собі зробив кінець і задушився". 
"Пекло, яке я бачив на землі, було в Жмеринці. Прийшов туди 

транспорт 2000 хворих, а в забудованню, призначенім для них, могло 

20) Ос. Назарук, як в., ст. 224; Ол. Доценко, як в., ст. 80: "З rрішми було так, 
що хто поганяв, той їхав ... Петлюра ж був у цьому Боrу духа винний. Він ніколи 
не цікавився rрошевими справами, хоч це не тільки на той час, а й на цілу нашу 
політичну майбутність вплинуло катастрофально під оrлядом економічним. Здався 
на друrих, а ті друrі зруйнували нашу державну rосподарку. Він мусів би був і про 
це подбати, несучи на своїх раменах увесь тяrар відповідальності за цілу укра
їнську справу" ... ; Ол. Доценко, як в., ст. 298 наводить зіставлення розходів на Га
лицьку Армію, що йому надано офіціяльний хід (на спочинок в архіві) тІ.пьки 18-го 
rрудня 1922-ro року. "В часі від січня до кінця вересня 1919 р. видано 310 мільйо
нів rривень (два мільйони золотих рублів - замітка автора). 

21) Подано дослівно за "Волею", т. 1-ший, ч. 2-re з березня 1920-ro року, Ві
день, ст. 529 і т. д.; Ос. Левицький: "Галицька Армія на Великій Україні", Відень 
1921, ст. 40-42. 
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приміститися найбільше 200 людей. Ті, що не найшли місця і ще їх 

ноги носили, розбрилися 'ПО місті і полягали під домами, під дверми, 

по коридорах, несучи з собою пошесть між населення. Інші вмирали 

з голоду та холоду таки тут на двір ці в Жмеринці". 

"Другі тяглися, шкандибаючи по шляху залізниці, надіючися на 

який поїзд, що їх вивезе з того пекла. Два такі нещасливі схоронилися 
в нашім санітарнім поїзді. На другий день в дорозі ми найшли їх мерт

вими, а одного з них витягли з дезінфекційного приладу, куди він 

заховався. По шпиталях бідні і нещасні хворі, що як-так двигаються, 

сидячи на своїх тапчанах, дрожачими руками вибирають воші, які їх 

обсіли ... ". 
"Цим я кінчаю. Моє перо не в стані це описати. Один Дант тільки 

міг би це зробити. Я буду щасливий, коли мої прості слова передадуть 

цивілізованому світові мовчазну просьбу тих нещасних, що вигибають 

від пошестей і загальної нужди (підкреслено автором). Це ж люди, 

такі самі істоти, як і ми". 

А вже ж найбільш авторитативно звітував Начальному Вождові 

Галицької Армії про стан армії її санітарний шеф, полковник д-р А. 

Бурачинський, словами: "Наша армія - це не є вже ніяке військо, на

віть не лікарня, а вандруючий маrазин трупів" 22). 

Та усі звіти й меморандуми Начальної Команди У.Г.А. про безна
дійний стан цієї армії збував Уряд У.Н.Р. або мовчанкою, або фата

морrанами про недалекі транспорти закуплених заграницею тисячіr1 

одностроїв, одівал, аптек і ... зброї. Безперечно, від пошестей та браку 
матеріяльної забезпеки враз із Галицькою Армією терпіла теж і Дієва 

Армія з тою тільки різницею, що остання діяла на рідному терені, у 

себе вдома, і якби й не було, мала змогу роздобути по волі чи неволі 
те, що було їй необхідне. Галицька Армія цього не вміла. При цьому 

й населення було в перевазі або мало свідоме й рівнодушне до наших 

спільних зусиль, або під впливом протигалицької аrітації Безпалка і 

тов. та інших большевицьких чи польських аrентів до нас зневажливо 

й ворожо наставлене. На вічах, що їх по селах і місточках влаштову
вали у власному етапі "Відділ для освіти" при Команді Етапу У.Г.А. 

та "Пресова Кватира" при Начальній Команді, треба було повчати 

народ, що Галицька Армія це не "rалічані'', ані "анrлічані" (бо й так 
нас називали), а їхні брати-українські вояки, які добувають їм і собі 

волю. Освітня праця Галицької Армії підчас її побуту в Великій Укра

їні вимагає окремого насвітлення, на жаль, трівала вона розмірно ко

ротко й проходила серед важких умовин в обмеженому районі. Про 
аналогічну роботу в етапі Дієвої Армії не слід говорити ізза браку 

потрібного матеріялу, та замітним під цим оглядом є твердження ген. 
Володимира Сальського, що "причина наших неуспіхів полягає в тому, 

що ми не маємо сталого контакту і зорганізованого зв'язку з на

родом 23 ). 

Здесяткована армія вимагала доповнень, загальна мобілізація бу;ш 

22) Г. Кох, як в., ст. 6. 
23) Ол. Доценко, як в., ст. 272. 
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наказом хвилі. Освітня робота "Відділу для освіти" і праця "Пресової 
Кватири" могла була запевнити бажаний успіх, та в сумі теж поборова 
акція закінчилася деморалізуючим фіяском, скоро виявилося, що ти
сячам молодих людей, які зібралися в збірних мобілізаційних пунктах, 

не можна було дати ні приміщення, ні прохарчування, ні одягу, ні 

зброї. І вони розійшлися домів несучи в своє оточення зневіру в який

небудь успіх народньої справи 24). Галицькій Армії призначено для 

переведення побору пять повітів (серпень-вересень 1919. р.). Кожна 
бриrада, корпус чи Команда Етапу мали свої правильні вишколи, в 

яких новобранців вишколювали і, після потреби, відсилали як допов

нення на фронт. Через такі галицькі вишколи перейшло кілька тисяч 

поборових з Наддніпрянщини та, на жаль, багато з них скоро запов· 

нювали лічниці, або, зневірившись, розійшлися домів. 

Зображено тут тільки в головних чертах положення УГА у місяцях 

вересні-жовтні 1919. року, отже в часі, який безпосередньо попереджу
вав остаточне драстичне рішення генерала .Мирона Тарнавського для 

збереження при житті залишків ,Галицької Армії. 

Для злагіднення очевидної вини Уряду У.Н.Р. у цій безприкладній 
катастрофі сфабриковано наклеп, немов би і Начальний Вожд УГА і 

Президент д-р Евген Петрушевич були москвофілами, а сам Президент 

був під непереможним впливом "русофіла" д-р Василя Панейка (шефа 

галицької делеrації в Парижі і його "аrента" •отамана Ерлє 25 ). Хто 

обізнаний із військовим минулим нашого генерала .Мирона Тарнавсь

кого та з політичною діяльністю Президента Петрушевича у Східній 

Галичині, той легко вичує в цьому наклепі безпалківського духа та 

зрозуміє інтенцію цієї димної заслони, а водночас знайде в ній і остан

ню спробу зревольтувати УГА, знищивши її довіря до власного Уряду 

й Командування. Ген. Тарнавський був з крови й кості взірцевим во

яком, спокійним, розважним і цілим серцем свойому народові й своїй 
рідній армії відданим Вождем. І на його рішення, без огляду на мож

ливі важкі наслідки для його власної особи, вплинуло не що інше, як: 

1. безнадійний стан Галицької Армії, стверджений референтами й ко
мандами, 2. переконання про недалеке заломання Добрармії під уда
рами повстанців 26 ) і большевиків, 3. неясна постава Уряду У.Н.Р. до 
Добрармії (заборона виступати проти неї збройно, замасковані спро
би власних переговорів з Денікіном), 4. безпідставна а прецінь вперта 
надія на великодушність і милосердя Антанти та бажання виграти як

найдовше на часі, і врешті 5. позаплітні, таємні (відкриті щойно поль
ською пресою) торги з поляками коштом Галицького Уряду й Га

лицької Армії. 

Рішення Начальної Команди Галицької Армії не могло бути ні для 

Президента д-ра Петрушевича ні для Уряду У.Н.Р. та Головного Ота-

24) Вершком безрадності й заколоту була заява поборових органів в Могилеві: 
"Не знати, що з такою масою народу почати". (Ос. Левицький, як в., ст. 57). 

25) Сидір Ярославин, як в., ст. 69. - Порівнай характеристику Президента Пет
рушевича підчас процесу генерала Тарнавського, Евген Яворівський: "Денікіяда 
Укр. Гал. Армії", ст. 31, Яворів 1929. 

26) Сам Денікін нарахував їх в червні 1919 року 22 групи. (Генерал Мих. О. 
Павленко, як в., ст. 36-37). 
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мана ніякою несподіванкою. Під час повної воєнної ради обох укра

їнських армій у Вінниці, 28. жовтня 1919. р., на якій були присутні Го
ловний Отаман, Президент, вожди обох армій, ген. В. Сальський і .ген. 
М. Тарнавський, начальники шта·бів, кількох політиків і кількох війсь
кових референтів, ці останні заступали погляд, що продовжувати бо

ротьбу в таких безнадійних, санітарних і матеріяльних умовах, є ви

ключене. Кожний референт подавав числа, а це все зверталося проти 
системи Гол. Отамана і проти партійної політики його оточення. Ін

тендант .УГА, сот. д-р Ілько Цьокан, вказав на економічні похибки й 

нарочні занедбання Уряду, санітарний шеф П-го Галицького Корпусу 

- д-р Володимир Коцовський і командант лікарні, д-р Володимир 
Білозор, представили санітарні недоліки Уряду, в якому санітарними 

справами кермувала людина, що не була навіть лікарем. Сотник Ганс 

Кох, зі штабу Начальної Команди, вказав на невдачу мобілізації та на 

масові дезерції. У відповідь Головний Отаман впевняв усіх, що наше 

положення добре, що він має певні відомості, що большевики є склон

ні переговорювати і з нами злучитися (пізніше довідалася Начальна 

Команда УГА, що якраз тоді була у большевиків місія Головного Ота

мана з майже тими самими проектами, що галицька у Денікіна), даль

ше, що одяги й амуніція вже в дорозі і т. ін. Отже ця воєнна нарада 
не дала жодного практичного висліду хіба, що дала нагоду зголосити 

Диктаторові ПетрушеІtичу висилку місії отамана Ом. Лисняка до ко

манди Добрармії і з'ясувати її дійсне завдання (у формі інформатив

них переговорів - примітка автора). 27) Начальна Команда УГА не 

крилася із свом наміром розпочати •переговори з Добрармією. У двох 
"строго довірочних" меморандумах здавав начальник оперативного 

штабу Начальної Команди, полк. Альфред Шаманек, звіт про поло

ження й просив розважити можливості цього кроку, - та відповіді на 
це не було 2s). 

Але ж бо ще в половині жовтня на довірочній нараді сповістив 

Диктатор Начальну Команду УГА, що він має намір вислати місію до 

генерала Денікіна та, що між іншим намітив він до неї сотника Дави
дяка. Дня 21-го і 24-го жовтня, в шифрованих депешах понаглювала 

Начальна Команда остаточне вирішення справи (умовлено вже й 
ключ звичайного телеграфічного порозуміння з Диктатурою), та Дик

татор Петрушевич відповів ті;1ьки раз ляконічною депешою без ко
ментарів: "висилка сотника Давидяка зайва". 29 ) 

Не від речі буде згадати тут про ще одну важливу воєнну й дер

жавну нараду, що її Головний Отаман скликав до Жмеринки на 4-ro 
листопада, отже в часі, коли інформативна делеrація от. Ом. Лисняка 
підготовила вже rрунт ·під евентуальні дальші розмови про перемир'я 
з Добрармією. В цій нараді брали участь, крім Головного Отамана й 

Диктатора, члени Уряду У.Н.Р. (прем'єр Б. Мартос і член Директорії 
Макаренко), ген. Вол. Сальський і полк. ген. штабу Дієвої Армії У.Н.Р. 

27) Хід вінницької наради подано за записками в щоденнику сотника Г. Коха, 
який брав у цій нараді участь. (Г. Кох, як в., ст. 20-22). 

28) Г. Кох, як в., ст. 9. 
29) Г. Кох, як в., ст. 16. 
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Микола Капустянський, а з Начальної Команди УГА - от. ген. штабу 
А. Ерлє, от. д-р Ст. Шухевич і от. Омелян Лисняк. Ген. Тарнавський, 
огірчений грою Уряду У.НР., коли йшлося вже про життя тисячів 
людей, які дали докази своєї посвяти до найдальш посунених границь, 
не надіявся і цим разом на вирішення справи і на цю нараду не поїхав, 

а тільки вислав свого особнстоrо адьютанта, ·чет. Дмитра Палієва. 
Представники обох армій (отже і генерал Дієвої Армії, Володими~ 

Сальський) ясно і недвозначно заявили, що продовжування збройної 
акції є неможливе, що катастрофа жахливого тифу закінчила війну, 

та, що у цьому положенні, річчю проводу є шукати виходу з нього. 

Підчас нарад звітував чет. Дм. Паліїв щогодини телефонічно ген. Тар

навському про їх перебіг. Скоро ж виявилося, що Головний Отаман 

хоче залишити справу знову невирішеною, то впрочім незвичайно спо

кійний і зрівноважений, та тоді вже з терпеливості витручений ген. 

Тарнавський заявив у телеграмі до Диктатора, що він настоює на якесь 

остаточне вирішення, скоро ж його не ~буде, то він на власну руку про
довжуватиме започатковані з Добрармією розмови відносно перемир'я. 

Поминаючи вже те, що ця заява мала пізніше прикрі особисті наслідки 
для Начального Вожда Галицької Армії, то однаково, чи не під її 

впливом, на пізнішій, тісній нараді членів обох Урядів (цього ж са

мого дня) погодженося основно на ведення переговорів з Денікіном, 

- тільки Головний Отаман просив здержатися з ними принаймні на 

два дні, обо, мовляв, в дорозі з Бука решту є "антантська місія", яка має 
за завдання замирити фронт. Очевидно цієї "місії" ніхто, ніколи іІ 

не бачив. зо) 

11. 
Переговори з Добрармією у справі завішення зброї та перемир'я 

слід поділити на три фази: а. вступні розмови для висондування евен

туальних умов перемир'я з боку Добрармії, б. перший прелімінар умо
ви, підписаний односторонно Командою Добрармії і уневажнений 
Начальною Командою УГА і в. остаточний протокол перемир'я з 17-го 

листопада 1919. року, ратифікований обома контрагентами. 

По багатьох невдалих спробах осягнути врешті якесь рішення 

Уряду У.Н.Р. і Диктатури в справі відношення до Добрармії, яка сво

їми наступами відтискала нашу армію чимраз більше на захід так, що 

треба було поробити заходи для екакуації Етапу та відвороту фронту, 
назріли у ~ген. Тарнавського та в його штабі переконання й думка, що 

не ждати Галицькій Армії з боку Уряду У.Н.Р. ніякого порятунку для 
збереження бодай рештки здесяткованої армії та, що треба шукати 

його самим. Наказ "з поза зеленого столика" про евакуацію етапів по

казався однаково нереальним саме через недостачу залізнодорожного 

транспорту,.брак коней для підвод (коні гинули теж масово із недо

живлення й пошесті), а головно через безнадійний стан лічниць, в 
яких на десятки тисяч хворих залишилося для опіки над ними всего 

26 лікарів. 1) 

30) r. Кох, ІЯК в., ст. 25-29; Ос. Левицький, як в., ст. 135-137. 
1) Г. Кох, як в., ст. 14-15. 
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Начальній Команді УГА йшлося ·попри все про те, щоб бодай 
через завішення зброї припинити наступи Добрармії та цим заховати 

армію в тому терені, що його вона в тому часі займала. Водночас 
не без значення могло бути просондування rрунту під евентуальні пе
реговори про перемир'·я, яке було вже балянсуване місіями Головного 

Отамана, - дарма, що Головна Команда Добрармії вперто й рішуче 

відмовлялася від розмов з ними, як колишніми російськими горо

жанами. 

Дня 25-го жовтня 1919. р. Начальний Вожд, ген. Тарнавський, по
ручив от. (майорові) Ом. Лиснякові, сотн. О. Левицькому і третьому 
старшині, що його призначити мала Команда П-го Корпусу (був ним 

приділений до штабу цього корпусу сот. Гриць Куріца) перейти не

гайно фронт на відтинку П-го Корпусу і знайти зв'язок з можливо най
вищою на фронті командою Добрармії. От. Лисняк дістав від ген. 

Тарнавського усні інструкції, які зобов'язували делеrацію в офіцій

ній частині розмов, а саме: заложення протесту з приводу нелюдської 

поведінки з українськими полоненими 2) та їх виміну. 3) 

Неофіційно мала делеrація за завдання розвідати можливості, на 

яких Головна Команда Добрармії була б готова заключити завішення 

зброї і пізніше - евентуальне перемир'я з українськими щ~міями. Під

ставою для .цих неофіційних розмов мали бути з нашого боку ось які 

дезидерати: перемир'я мусіло б відноситися за рівно до УГА, як і до 

Дієвої Армії УНР; Диктатор Ев. Петрушевич мусить астати надаль

ше головою Галицького Уряду й сувереном Галицької Армії; УГА за

держує свою дотеперішню, повну автономію під організаційним і ад

міністративним оглядом; Галицька Армія має негайно після евентуаль

ної ратифікації перемир'я одержати можливість відпочинку аж до її 

реорганізації в спільно умовлених, санітарно догідних околицях та по

міч у харчевих, санітарних, лікарських і одягових матеріялах; по відзис

канні давньої баєвої сили УГА готова продовжувати війну проти боль·· 
шевиків, та в ніякому разі не може бути вжита проти якогонебудь 

українського війська'); для евентуального заключення політичного 

договору будуть початі в найкоротшому часі переговори з боку полі

тичних заступників 5). Повищі інструкції були подані усно отаманові 

Лиснякові: він їх подав опісля до відома другим ·членам делеrації. 
Ще того самого дня виїхали от. Лисняк і .сот. Левицький до .Ко

манди 11-го .Корпусу (командантом в той час був полк. Арнольд 

Вольф) в м. Немирів; тут прилучився до них сот. Гр. Куріца, і пізним 

вечором зупинилася делеrація в постою -Команди 4-тоі Золочівської 

6риrади (командант от. Ботуслав Шашкевич) з наміром перейти 
слідуючого дня фронт на відтинку полку сот. Петра rаздейки в с. 

2) Повновласть Начальної Команди Галицької Армії для делеrації звучала: "для 
ведення переговорів в справі виміни полонених". (Г. Кох, як в., ст. 19; Ос. Ле
вицький, як в" ст. 109). 

3) Після вуличних боїв у Києві 31-го серпня 1919 р. було в половині вересня 
в полоні групи генерала Бредова около 20 старшин, 500 стрільців, 19 скоростріль
чиків і 12 кіннотчиків. (Г. Кох, як в., ст. 18). 

4) Однакові застереження відносно повстанських загонів. (Осип Левицький). 
5) Г. Кох, як в., ст. 18. 
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Слобідка Райгородська. Вперід одначе вислано старшину цього ж 
полку до ворожої команди полку, щоб заповів при,буття делеrації; 

та одержав дозвіл на її перехід через 1боєву лінію. Висланий парла
ментар вернувся щойно 2-го жовтня, саме в день наказано·го, впро

чім невдачного на.ступу нашої 3-ої і 4~ої 1бриrади на ворожі стано
вища біля Кропивної й Райгородка 6), та не приніс "перепустки". 
Тим 'Часом Начальна Команда, не беручи в раху~бу фронтових обста

вин, щоденно телефонічна натискала на негайний перехід фронту, і 
тому от. Лисняк вирішив перейти його "офензивно", не дожидаючи 

дозволу денікінської команди. При першій спробі ранком 30-·го 

жовтня в околиці Райгородка стрінув делеrацію (мимо 1білоі хоругви 
й сурмача) сконцентрований вогонь ворожої застави, при другій -
стрінули її вже ворожі скоростріли. 

Дня 31-,го жовтня переїхала делеrація на відтинок 3-тої ~Бережан~ 
ської бриrади (полк сот. Петра Баковича в с. Мельниківці) та ви

слала нового парламентаря до денікінської команди. Вечером повер

нувся він з дозволом Головної Команди Добрармії в Одесі, за яки~ 
делеrація могла перейти боєву лінію в околиці Фільварку Ватише, 
де стояв 75-тий денікінський полк. Делеrація виїхала ніччю через 

Гайсин до Зятковець, де у вагоні на валізнодорожній станції відбу
лася ранком l-1го листопада перша її вустріч з уповаженим Добр
арміі, командантом групи, ген. майором Слащовим. 

Після вступних формальностей склав от. Лисняк офіційний про
тест з прqводу злого трактування наших полонених та запропону

вав іх виміну. Ген. Слащов, який передбачував властиву ціль приїзду 
делеrації, спокійно й легко всміхаючись, вислухав заяви от. Лисняка і 
відповів, що, за його відомостями, в області Добрармії немає ніяких 
українських полонених, бо ті, що й попали в полон у .Києві, усі 
вже повтікали. Та він готовий ще раз якнайдокладніше прослідити 
справу у своїй Головній ,Команді. 

От. Лисняк перейшов зручно до другої (неофіційної) частини 
свого завдання і попрохав вияснення, під якими умовами могло б 
між обома арміями бути заключене тимчасове завішення зброї, а 

опісля й перемир'я і то не лише у відношенні до УГА, але цілого 
фронту, отже й Дієвої Армії У.Н.Р., тимбільше, що частини цих 
українських армій на фронті перемішані й було б неможливим пере
вести завішення З'брої виключно на відтинках, занятих частинами 
У:ГА 7). От. Лисняк пішов ще дальше, ;бо пригадав ген. Слащову, що 
обі ці наші армії спільно воюють проти большеви·ків, та спільно 

здобули від них .Киів. 
Ген. Слащов ніяк не зареаrував на ~цей терпкий натяк, а тільки 

6) Цей не на часі наступ виказав денікінцям тільки безсилля нашоrо фронту. 
(Наприклад: боєвий стан 4-тої бриrади числив всеrо 130 багнетів, непотрібно від
тиснув наші лінії взад і прив'язав до делеrації марку побіджених, що денікінці 
у наступному старалиоя відповідно використати. Баrато кращим для розмови був би 
був для нашої делеrації час безпосередньо після льокальноrо успіху четаря Вайи
rаймера біля хутора Романова, де взято в полон денікінських 6 старшин, 260 во
яків, б скорострілів та баrато обозів дня 24 жовтня. - Примітка автора). 

7) Ос. Левицький, як в., ст. 123-124. 
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рішуче заявив, що згідно з наказом ген. Шілінга, команданта ціло.го 
правобережнього фронту, він може переговорювати тільки з УГА, 
бо вона армія екстериторіяльна, .яка під примусом воєнних обста
вин перейшла на Право6ережжа. Наддніпрянська Армія, по їхнім 
законам, це горожани 1бувшої царської імперії, і, як такі, підлятають 

законам цієї держави, що її Добрармія репрезентує. Та тому, що він 
( Слащов) не є уповновла.снений обговорювати умови евентуального 
перемир'я, мусить, за згодою делеrації, порозумітися вперід з ІГен. 
Шіллінгом, а цей з ген. Денікіном в Таганрозі. От. Лисняк подав 

Слащову для цього постуляти Начальної Команди, які могли б 
стати плятформою для дальших розмов, згідно з дорученнями гене
рала Тарнавського. 

Коли члени делеrації Галицької Армії раз-у-раз повертали до 
справи перемир'я з обома нашими арміями, Слащов, хоч наявно по

денервований, поборюючи се.бе, спокійно, але категорично заявив, що 

Добрармія від своєї точки погляду ніяк не відступить, бо "армію 
Отамана Петлюри уважається ва групу повстанців, яка існує тільки 
своїм опертям на числом і організацію сильнішу УГА." Положення 
стало напруженим, коли от. Лисняк у відповідь на !Це твердження ге

нерала Слащова пригадав йому, що Отаман Петлюра є толовою 
самостійної від 1918-го року Української Держави. На цьому й 
урвалася дальша дискусія. На відхідному, ніби на підтвердження 

свого й своєї команди становища, вручив генерал Слащов сот. 

Левицькому писаний російською мовою "наказ" штабу новоросійської 
области з підписом 'Ген. Шіллінга до команди Дієвої Армії У.НР. 8) 
із проханням передати його, куди слід. Сот. Левицький відмовився від 
цього, зазначуючи, що він тут не в функції кур'єра ані кольпортера.9) 

У цьому "наказі" приказує генерал Шіллінг, з огляду на побіду ро
сійської •зброї, зі1братися Дієвій Армії в місцях, що -їх визначить ко
манда Добрармії, для зложення та здачі всієї зброї й майна частинам 
До•брармії. "Салдати" мають після цього розійтися домів і ждати там 
мобілізаційного наказу, старшини переходять в склад Денікінської 
Армії, для старшин генерального штабу судове регабілітацій~е дохо
дження. На випадок невиконання цього наказу ~будуть приналежні армії 
уважані за ворохобників, і карати їх ,будуть після такого то й такого 
параграфу "постанов воєнного времени." 

З розмов з ген. Слащовим винесла делеr'ація вражіння, що ко
манда Добрармії належно поінформована про чисельний й матеріяль

ний стан УГА та про ефективну вартість обох українських армій. З 
огляду на важке внутрішнє (як дії повстанців, ворожа постава насе
лення) та мілітарне положення (натиск большевиків) залежить їй на 

веденні та скорому закінченні переговорів про перемир'я і то тільки 
з Галицькою Армією, у переконанні, що із вилученням її із гри, авто
матично буде зліквідований цілий український фронт. 

8) Одночасно у формі летючок для команд і вояків. - Осип Левицький. 
9) Один примірник цьоrо дивовижного "наказу" забрав зі собою сот. Левиць

кий й зложив йоrо до актів Начальної Команди Галицької Армії. 
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Негайно після стрічі з делеrацією Галицької Армії розпочав ге
нерал Слащов розмови зі своєю Головною Командою, тому то А 
от. Лисняк і ·СОТ. Куріца залишилися в Гайсині, ждучи на писемну 
відповідь ген. Слащова, а сот. Левицький поїхав до Вінниці ск.пасти 
звіт з перебігу першої зятківської деле.rатської стрічі. 

Дня 2-1го листопада привезли от. Лисняк і .сот. Куріца до На

чальної .Команди писемну відповідь ген. Шіллінга, а властиво ген. 
Слащова, згідно з його заявою про потребу його порозуміння з rо
ловною .Командою Добрармії. У першій частині цієї відповіді був 
відпис телеграми Денікіна до 1Шіллінга, у якій говорило,ся загально 

про те, що цілість Галицької Армії буде задержана, при чім Добр
армія застері1гає собі деякі переміни в командному ск.паді УГА, та 
що Гад:ицька Армія проти армії Гол. Or. Петлюри вжитою не буде. 
У другій часті йшли по точкам пропоновані Головною Командою 
Добрармії умови перемир'я, подані особисто .ген. Слащовом на дору
чення команданта новоросійської области.10) 

Як підставу до заключення перемир'я запропонувала команда 
новоросійської области (ген. Шіллінг) ось які точки: 1. УГА перехо
дить зі всіми своїми частинами й установами на сторону російської 
Добрармії і підчиняється її команді. 2. Для відпочинку й перефор
мування ~буде вона переведена в район Гайсин-Балта-Умань (тут постій 

Начальної Команди)-Ольгопіль і це пересування має відбутися після 
підписання перемир'я. 3. Одноцілість, організація й мова УГА будуть 
збережені, та Головна ·Команда Добрармії застері:гає собі деякі вміни 

в її командах, а до вищих її штабів 1будуть приділені російські, 
контрольні органи Добрармії. 4. УГА в ніякому випадку не буде 
вжита до ·якоїнебудь бороть~би проти військ Отамана С. Петлюри. 
5. Між Начальною Командою У:Г А, а командою новоросійської об

ласті буде негайно проведене теле·графічне получения (Вінниця-Хри
стинівка). ·6. Галицький Уряд застановлює часово (временно) із-за 
браку своєї території свою діяльність і подається до Одеси, під опіку 

й охорону "головнокомандуючого збройними силами південної Росії 
ген. Денікіна".11) 7. Відповідь Начальної Команди УГА повинна бути 
передана найпізніше до півночі 3-го листопада і до того часу упов

новажена делеrація Галицької Армії мусить перейти російський фронт. 
Тому, що положення армій ·Ставало з години на годину ~більш 

безнадійне, наш "наступ" з 29-:го на 30-го жовтня не то, що не приніс 
ніякої користи, але спричинив залишення вихідних позицій, та враз 
із цим міг тіль·ки спровокувати сильнішу ворожу офензиву, яка за·гро
зила б втратою боєвого зв'язку між обома нашими арміями та руїною 
етапних установ (головно вщерть хворими завалених лічниць), з дру

гого ж боку заломилися переговори Уряду У.Н.Р. з ·большевиками, 
скликав Головний Отаман під тиском ситуації на день 4-го листопада 

10) Акт був захований в штабі Начальної Команди Галицької Армії. Подано за 
записками сот. Ос. Левицького (я.к в., ст. 1'31-132) і сот. Г. Коха (як в., ст. 23-24). 

11) Про якунебудь політичну конвенцію не було в цих пропозиціях жодиоі 
згадки. - Примітка автора. 
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до штабу Дієвої Армії в Жмеринці чер·гову спільну державну й во
єнну, раду радше інформативного, чим вирішального характеру .. 

Про хід цієї наради і ультимат ~ген. Тарнавського була мова в 

попередньому. Начальний Вожд Галицької Армії переживав у тому 

часі трагічні хвилини. Він був свідомий того, що на нього впала 

тепер відповідальність за життя та майбутнє десяток тисяч залишків, 
Ще у недавньому минулому героїчних, повних снаги й віри, вояків. 
Він теж був ·свідомий того, що на нього впасти може і впаде тінь 
незаслуженого осуду з боку тих, яким здалека від розігнилого 
стрілецького рова й завошивJ1еної "лічниці," здавалося, що безплід
ними балачками, затроєними інтриrанством й злобою, будують дер

жаву. Ген. Тарнав.ський любив своє вояцтво й жив співчуттям для 

нього. 

Зривати розпочаті ро·змови з Добрармією було рівнозначним з 
відданням УГА під дальшим тиском денікінців у їх полон, у власно
вільне їх розпорядження. З другого ж 6оку ген. Тарнавський, орієн

туючися добре у важкому, воєнному положенні Добрармії твердо ві
рив в те, що Денікінові недовго прийдеться ви1гравати ралю рятівника 

царської імперії і тому уважав, що одиноко вказаним є зискати у від

ношенні до нього як найбільше на часі, даючи цим УГА можність 
відпруження, відпочинку й санітарної помочі. Дратувало його передо

всім те, що він мавби, супроти впертої постави Добрармії відносно 
Дієвої Армії У.Н.Р., вести сепаратні переговори, і те, що Диктатор 
Петрушевич "в полоні" 12) не виявив потрібної рішучости й сили 
для рятунку ·своєї армії. Та у всіх цих міркуваннях перемі~г у нього 

реалізм і .співчуття Вожда для нелюдських мук та страждань галиць
кого вояка. 13) 

Останні свої побоювання й думки відкрив ген. Тарнавський у 
своїй розмові із найближчими старшинами свого штабу і делеrа

цією, що передала йому пропозиції Добрармії. 

Коли говорити про настрої фронтових старшин й вояків після 
того, як стало загально відомим розпочаття розмов з денікінцями, то 

вони, як безпосередні учасники й жертви катастрофальних подій на 
фронті (і в етапах), здалися у повному довір'ю на рішення Начальної 
Команди. Хоч тут і там в приватних, товариських розмовах виринали 

сумніви відносно акції Начальної Команди та проєкти ніби то кращої 

розв'язки справи, та всі ці балачки не мали ніякої вартості в об
личчі наглядного стану р·ечі, а документували хіба нашу успадковану 

народню прикмету. Найскрайнішу хіба думку заступав пор. Микол~ 

Федюшка (Євшан) 14), твердячи, що Галицька Армія ні з ким перего.
ворювати, ні миритися не повинна. В сучасних умовах краще кинути і 

12) Власні слова Диктатора Ев. Петрушевича у розмові із сотнююм Г. Кохом: 
"Я тут неначе в'язнений". (Г. Кох, як в., ст. 51.). 

13) Для порівнання з пращального листа генерала Тарнавського до армії: "Я 
хотів рятувати це, що ще осталося, щоб відтак передати вашим батькам і матерям". 
(Ев. Бородієвич: "В чотирокутнику смерти", ст. 45). 

14) ·Автор цієї статті був із сл. п. Євшаном у тісних взаєминах ще з часу 
спільної праці в Пресовій Кватирі Начальної Команди У.Г.А. Пор. Микола Федюшка 
(Євшан) помер на тиф у Вінниці, дня 24. листопада 1919. р. (Автор). 
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хворих майно, а навіть капітулювати, чим входити в пере.говори чи 

порозуміння на якій 1би це й ~було умові, та, з ким би й не було. 

Інші (між ними і полк. Осип Микитка-командант І-го Корпусу) ува

жали кращою ро.зв'язку порозумітися з більшовиками без огляду на 

дальші політичні наслідки. Тільки польська концепція, що в ній по

тонув Уряд У.Н.Р., не знаходила ні серед вояцтва, ні старшин ніяких 
прихильників. 15) Та як ;би й не було, а найближчим до правди був 
ориrінальний вислів ген. Тарнавсько~го, який тодішнє положення при

рівнював до "танку мухи в окропі." 

В не менше скрутному положенні, чим ген. Тарнавський, був у 
тому часі і Диктатор д-р Петрушевич. Із усієї тактики Диктатора у 

відношенні до Начальної Команди та до УГА взаталі виходило наявно, 

що він був рішений,-як врослий у правопорядок політик,-додер
жати до найдальше йдучих границь зобов'язання, що його взяв на 

себе, свій Уряд і армію у висліді договору з Головним Отаманом, ще 

на ·галицькому грунті, перед переходом армії за Збруч. У цій поста
нові він терпеливо зносив всі ті упослідження, лайки й погрози, яки

ми пляново й послідовно обкидувала його офіційна преса. Він до 
того ступня вірив в духову карність УГА, що, хоч ·бачив всю руїн
ницьку й на створення конфлікту між армією а його Урядом запляно

вану роботу онтої кліки, вдоволявся дефензивою свого офіційного 
органу "•Стрілець", 16) а не здобувся на рішення вбити в зародку цю 

нечувану, потворну на·гінку. Він знав про всі ходи лівого Уряду У.Н.Р., 
спрямовані на ліквідацію його суверенности над армією, вислухував 

усіх реальних звітів Начальної Команди, її референтів та :боєвих стар

шин, але не зумів вчас поставити "крапки над і". Він вповні піддався 

гіпнозі "непротивлення злому" й нічим неоправданої надії на краще, 

яка так виразно внутрі і назовні ціхувала партачення Уряду У.Н.Р. 

Зорієнтований в настроях УГА він знав, що порозуміння з поляками, 

зогляду на недавнє минуле, нереальне: в найліпшому разі воно ваве

ло ·б було рештки армії поза дротяні засіки й прискорило кінець ти

сячам хворих по лічницях. Хоч і знав, що поза йо:го плечима здавна 

ведуться з польським урядом переговори навіть коштом галицької 
області, то для добра всеvкраїнської справи не виявив у цьому свого 

рішучого становища. Коли ж у висліді цих переговорів польські ча

стини станули під Кам'янцем Под., він 16-го листопада 1919-го року 
подався за границю. 

До концепції перемиря з большевиками, 17) з якими розпочав був 

15) Спорадичним хиба був офіційний виступ от. Осипа Букшованоrо, коман
данта 1-шої бриrади Українських Січових Стрільців на нараді старшин УГА у Дик
татора Петрушевича дня 15. листопада 1919 р., який у доволі задимлений спосіб ви
явив радше пропольське наставлення. Інформує про це Осип Назарук у своїх спо. 
минах на ст. 315-318 та подає, що після слів самого д-ра Петрушевича Головний 
Отаман обіцяв був дати команді бриrади У.С.С. одинадцять мільйонів карбованців 
на "реорганізацію бриrади". 

16) Крім "Стрільця" під редакцією д-ра Осипа Назарука виходив у Вінниці як 
орган Начальної Команди У.Г.А. часопис "Стрілецький Голос" в редакції Пресової 
Кватири Нач. ~Команди. 

17) Треба припускати, що йшлося тут остаточно тільки про сондування постави 
большевиків, бо тяжко припускати, щоб Уряд У.Н.Р. якоюнебудь умовою з боль
шевиками схотів був давати в руки поляків і Антанти так важливий атут проти 
себе. (Примітка автора). 
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розмови Уряд У.Н.Р., ставився Диктатор "воленс-ноленс, хоч-не-хоч" 
прихильно. а, коли 1большевики зажадали ·беззастережної здачі армій 
у їх повне розпорядження, то на це не міг згодитися вже й навіть хоч 
як лівий Уряд У.Н.Р. 

До останньої хвилини здержуване, самостійне діяння Начальної 
Команди УГА, що його в інших умовах легко можна б було назвати 
несубординацією, вибило Диктатора Петрушевича з його рівнова1ги, 

бо воно надто виразно вдаряло по його авторитеті суверена. його 
згода на суд над ген. Тарнавським ·була висловом не так справжнього 

його переконання об вині Начального Вожда й його начальника штабу, 
як радше останньою уступкою у відношенні до Уряду У.Н.Р., який 
шукав "задимлення" своїх промахів, хоч би й у "галицькій зраді". 

Наказ про арешт й суд над ~ген. Тарнавським, полк. Шаманеком і спів
винними "у зраді" делеrатами ~був останнім державним актом Дик
татора на землях Великої України, де він "гостював" від липня 1919. 
року. 

Повертаючи до властивої теми треба пригадати, що на 4-го ли

стопада :була скликана державно-військова нарада до Жмеринки і 
ген. Тарнавський, все ще надіючися на якесь прояснення положення, не 

хотів висилати перед днем наради делеrації для евентуально:rо продов

жування розмов з Добрармією. З Начальної Команди вислано до 

штаібу ген. Слащова телеграму такого змісту: "Начальна .Команда 
Галицької Армії на загал згідна на дальше ведення переговорів на 

условинах, предложених командою Добрармії. Зогляду одначе на ко

нечність порозуміння з вла·сним правительством, що вимагає часу, 

делеrація з відповіддю на предложения Добрармії виїде з Вінниці 
щойно 5-го листопада." 18). 

Згідно з цим, маючи у висліді жмеринської наради принципіяльну 

згоду обох Урядів на ведення переговорів з Добрармією, та однак 
не дожидаючи приїзду місії, яка до речі ніколи й не приїхала, виси

лає ген. Тарнавський дня 5-го листопада другу делеrацію, що в її 
склад увійшли от. (майор) тен. штабу Ерлє, от. Лисняк й сот. Ле
вицький. Крім письменних повновластей "для ведення переговорів від
носно завішення зброї" 19) одержала делеrація ще й писемні інструк

ції, що їх вона мала держатися у переговорах. Точки цієї інструкції 

були ось які: 

1. УГА задержує, як цілkть, свою повну автономію, значить устрій, 
склад команд, герб, мову, гимн т. ін. 2. Зі сторони Добрармії можуть 
бути призначені старшини, не як контрольні органи, а як старшини 
зв'язку для вирішування на місцях спірних питань усякого роду. 

3. Правительство Західньої Области Української Народної Республіки 
(Диктатура) задержує свій повний суверенітет над УГА і тільки 

Галицьке Правительство має право переводити іменування на командні 

місця та підвищення ступені. 4. Правительство З.О.У.Н . .Р. переходить 

18) Дослівний текст телеграми за Ос. Левицьким. (Як вище, ст. 134). 
19) Таке зформульовання повновластей залишало отвертою справу евентуально 

уневажнення цих переговорів. (Ос. Левицький, як вище, ст. 139 і r. Кох, ЯК ви
ще, ст. ЗО). 
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в Одесу, де йому буде дана можність нав'язати свобідні зносини з 

tІредставниками европейських держав. 5. Галицьку Армію переве
деться в область вільну від пошесті з тим, що перед її дальшим 
ужиттям, яке наступить після порозуміння обох команд (Галицької 
Армії й Добрармії) буде їй уділений кількамісячний відпочинок. 

6. Галицькій Армії буде забезпечене матеріяльне заосмотрення під 
кожним оглядом. 7. Хорим УГА буде за1безпечена як найдальше йдуча 
санітарна допомога. 8. Для доповнення УГА будуть вжиті заходи через 
спровадження до неї українських полонених з Італії та української бри

rади в Чехії. 9. Проти армії Отамана Петлюри УГА вжита не буде. 
10. Старшини та стрільці бувшої російської служби, що тепер повнять 
службу в УГА, мають при ній остатися. 11. Корпус Січових Стрільців 
(полковника Коновальця) належить уважати за галицьку частину. 
1'2. Для переведення армії в нову область доставить денікінська ко
манда в порозумінні з Начальною Командою Галицької Армії відпо
відну кількість санітарних поїздів та транспортових середників. 20) 

Усі доручення ген. Тарнавського зміряли до того, щоб старатися 
перетягнути розмови поза 6-го листопада до часу приїзду на місце 

переговорів делеrації Отамана Петлюри, - але й тоді ще не закін

чувати їх, а тільки узискати новий прелімінар, який уможливив би ще 

дальші евентуальні зміни. 

Ранком, дня 6-го листопада відбулася у вагоні ген. Слащова на за

лізнодорожній станції в Зятківцях зустріч обох делеrацій. З денікін
ського 1боку належали до делеrації: полковник •генерального штабу 

Дубяго, як предсідник, і полковники генерального штабу Коновалов та 
Саборский, як її члени. Час до часу прислухувалися розмовам ген. 
Слащов і ген. Шіллінг, який приїхав був з Одеси. Постава членів де
леrації Добрармії до делеrатів УГА була зрівноважена й ввічлива, 

хоч в часі переговорів не забракло моментів, які здавалося, легко мог
ли унеможливити всяке порозуміння. Багато розходжень й трудно
щів було при формульованні першої точки (про •Перехід УГА на сто

рону Добрармії), при настоюванні нашої делеrації на включення до 

переговорів делєrації Дієвої Армії У.Н.Р. та врешті відносно май
бутності Галицького Уряду. Делеrація Добрармії була 1безпере.чно в 

кращому положенні чим українська: якби не ·було, УГА була, по не
вдалій офензиві, в небезпеці дальшого поважного відступу, підчас 

коли Добрармія .була готова до дальших скорих і рішучих наступів, бо 

ліквідуючи цей фронт, мала змогу відвести боєві частини проти пов
станської групи Нестора Махна, який своїми налетами на Лівобережжі 

поважно її обезсилив та розбивав на тилах фронту усі заходи Дені
кіна для закріплення своїх за·гарбань. 21) 

Делеrа:ція УГА опинилася у важкому положенні. Треба було взя

ти під увагу й ультимативне ставлення справи з ~боку тен. Слащова, 

20) Текст на підставі заnисків сотника Г. Коха й сотника Ос. Левицького та 
споминів: Г. Кох, як в., ст. ЗО і Ос. Левицький, як в., ст. 139-140. 

21) Числове відношення обох ворожих армій НА ФРОНТІ було в цьому часі 
ось яке: денікінців около 9 тисяч багнетів і 700 шабель, обі українські армії на
числювали до 7 тисяч вояків. (Ос. Левицький, як вище, ст. 151). 



який, хоч і не належав до делегацн, то кермував нею із свого пе
реділу (купе'), але ж одночасно й передусім вимогу рятунку власної 

армії. Делегати УГА, порозумівшися між собою, вирішили довести 
до складнення прелімінаря перемир'я, осла·блюючи, де можливо, його 

тези, рахуючися з можливістю оспорення його важности хочби аргу

ментом некомпетенції делегації до заключення "перемир'я", коли в 
повновластях ~була мова тільки про "завішення зброї" 22) 23) 

І так в полудне, 6-го листопада складено в українській і росій

ській мовах протокол ось-якого змісту: 

"Протокол перемиря, заключеного між представниками Добро
вольчої Армії з одної і представниками Галицької Армії з другої сто

рони: Предсідатель .Комісії: полковник ген. шта·бу Дуtбяго. Члени: 
Полковники ~ген. штабу Коновалов і Саборский. Представники На
чальної .Команди Галицької Армії: отаман ген. штабу Альфонс Ерп:є, 

отаман Омелян Лисняк і сотник Осип Левицький. 

При провірці повно властей стверджується: 1. Повно власть пред
ставників Добровольчої Армії установлена на основі личного приказу 

команданта військ новоросійської области генерал-лейтнанта Шіллінга. 
2. Повновласть представників Галицької Армії видана Начальним Ко
мандантом Галицької Армії .генерал-четарем Тарнавським в дня 5-го 
нового стилю листопада 1919. року, число 6897. 

Постановляється: 1. Галицька Армія переходить у повнім складі 
своїм, з етапними установами, складами і залізнодорожним май

ном на сторону російської Добровольчої Армії і віддається в повне 

розпорядження ~головного команданта уоружених сил Півдня .Росії 24) 
через команданта військ Новоросійської Области. 25). 

2. Гали·цька Армія під час перебування під згаданою командою не 
буде вжита до боротьби проти находячоїся на фронті армії Петлюри: 

до хвилі одержання дальшого завдання відводиться її в запілля. 
3. Галицьке Правительство застановлює часово (временно) з ог

ляду на недостачу території свою діяльність і переходить під опіку 
російської Добровольчої команди. До часу визначення місця його 

осідку переселиться Галицьке Правительство в Одесу, куди негайно 

виїде. 

4. При вищім штабі галицьких військ .будуть приділені представ
ники російської Добровольчої команди в ціли вирішення на місці всіх 

біжучих питань оперативного, адміністративного та 'ГОсподарсько1го 

характеру. 

5. Цей протокол входить в життя в дні його підписання; від 

цьо1го дня Галицька Армія виповнює всі розпорядки До1бровольчої 

команди. 

6. Галицька Армія починає 25. (ст. ст.) жовтнтя зосереджуватися 
в районі Погребище-Липовець. 

22) Г. Кох, як в., ст. 37 і Ос. Левицький, як вище, ст. 139. 
23) Дійсне, хоч і не умовлене завішення зброї, а властиво повний спокій на 

фронті, наступив вже 1-ro .11истопада. (Ос. Левицький, як вище, ст. 159). 
24) Генерал Ант. Денікін. (Taraнpir). 
25) Генерал Шіллінr'. (Одеса). 
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7. Питання, підняті галицькими представниками, що відносяться 

внутрішнього життя rалицької Армії і права зносин Галицького Пра

вительства з закордонними державами, остаються невирішеними до 

часу одержання вияснень від генерала Денікіна. В тій ~ціли галицька 
делеrація, виділивши одного представника для вручення цього про

токолу Начальній Команді Галицької Армії, висилає двох других 

представників в Одесу, в штаб Новоросійської Области. 

8. Для улегшення взаїмних зносин зобов'язуються обі сторони 

вже зараз перевести спільну телеграфну звязь по Морзе, причім лінію 
до місцевости Липовець установляють добровольці, а дальше до Він
ниці галичани. 

Підписи: Пред,.сідатель з'єдиної Комісії: полковник ген. шта1бу 

Дубяго. Члени: полковники ген. штабу Коновалов і Саборский, ота

ман ген. штабу А. Ерлє, отаман Ом. Лисняк, сотник Ос. Левицький 
(всі: власноручно). 

Уповновласнений .Головнокомандуючий збройними силами півдня 

Росії ~генералом Денікіном отсей протокол затверджую: Стація Зят
ківці, 24. жовтня (ст. ст.) 1919. р.: Командуючий військами Новоросій
ської Области: •генерал-лейтнант Шіллінr." 26) 

При порівнанні тексту цього протоколу з пропозиціями ген. 

Слащова, переданими першій делеrації (l-1го листопада) слід ствер

дити, що друга деле'І'ація узискала все ж таки виелімінування кон
трольних органів Добрармії при командах УГА, зміну вимоги Добрармії 

про важність перемир'я з хвилею підписання протоколу делеrа

цією на внотування неясної форми в дні його підписання, (не сказано 

ким), врешті залишення переговорів незакінченими з перспекти
вою продовжувати їх в Одесі, головно відносно внутрішнього життя 

Галицької Армії та зносин Галицького Уряду з закордоном. 

Перед підписанням протоколу заявив от. Ерлє довірочно членам 

делеrації, що, при все ще існуючих розходженнях та неузглядненні 
всіх постулятів Начальної .команди, він однаково не може брати на 
себе відповідальности за евентуальне зірвання розмов та залишає 
останнє слово :за ген. Тарнавським і штаrбом Начальної .Команди, rбо 

.бачить, що є багато можливостей для уневажнення цього протоколу. 
І так протокол підписано о годині 12.-тій і 15. мінут пополудні. 27) 

В той час делеrація не знала, що, після зміни в Начальній Команді, 
підписаний протокол втратив вже своє оrбов'язуюче значення. Дивно, 
що не знала про це делеrація Добрармії, та ще дивніше, що делеrація 

Дієвої Армії У.Н.Р. (полк. Каменський, сот. Олесницький), яка ще 
7-го листопада сподівалася застати делеrацію Начальної Команди 

при "конференційнім столі" в Зятківцях. 28) 
У висліді 7-мої точки протоколу виїхали ще того самого дня 

от. Ерлє і от. Лисняк до Одеси, а сот. Левицький з полковником 

26) Г. Кох, як в., ст. 39-41 і Ос. Левицький, як вище, ст. 146-148. 
27) Докладний хід нарад подає Ос. Левицький. (Як в., ст. 142-149). 
28) Ця делеrація не мала змоги переговорювати з денікінцями, бо ці вперто 

відмовлялися від всякого порозуміння з Дієвою Армією У.Н.Р. (Ос. Левицький, 
як в., ст. 156-157). 
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Саборским, полковником-інтендантом Мозертом та ще одним дені
кінським офіцером до Вінниці, де останні мали надію перебрати рати
фікований протокол та мали поінформуватися про потреби Галицької 
Армії в ділянці санітарної й матеріяльної допомоги. 

На двірці у Вінниці довідався сот. Левицький, що за наказом 
Диктатора ген. Тарнавський та полк. Шаманек усунені 5-го листо

пада від командування У.ІіА, а на їх місце назначено полк. Осипа 
Микитку (команданта І-го Корпусу) Начальним Вождем, а полк. 

r. Ціріца шефом шта1бу Начальної ·Команди з тим, що обох :іх під
несено до ступня ~генералів. 29) 

Сот. Левицький залишив денікінських офіцерів, аж до вияснення 
положення, в готелі, а сам поїхав до постою Начальної Команди для 

{:Кладення звіту. В канцелярії ІШтабу Начальної Команди були ·Вже 
приявні: генерали Тарнавський, Микитка, Ціріц, полк. Шаманек, от. Ці
мерман (начальник оперативного відділу), от. Вурмбранд та сотн. 
Г. Кох. Коли сот. Левицький відчитав протокол, звернувся ген. 

Тарнавський до генерала Микитки й Ціріца словами: "Ви, як нова На

чальна Команда, маєте право й можність цего договору не признати 

і або почати зі свого рамені нові переговори або шукати іншої 
розв'язки. Я ·зазначую ще раз, що я робив те, до чого був при
неволений." 

З'ясувавши атмосферу зятківської конференції, вказав сот. Левиць
кий на всі можливості уневажнення протоколу, а тоді ген. Ціріц, 

стоячи над генеральною картою, де як найдокладніше зачеркнена була 
тактична ситуація та розміщення етапу й лічниць, сказав до нього: 

"Говорите як дитина . . . З огляду на теперішнє катастрофальне 

положення армії так під оглядом стратегічним як матеріяльним, мусить 
Начальна .Команда дотеперішні переговори в принципі признати; що ж 

до ·справи самого ратифікування протоколу, будемо ще говорити з 

представниками Добрармії. ЗО) 

Ген. Микитка й Ціріц розпочали ще того самого дня пополудні 
розмови з полк. Саборским: переводчиком був спершу сот. Осип Ле

вицький, а після його нагло·го захворіння, сот. Г. 1Кох. Денікінці були 

заскочені змінами в Начальній ·Команді та генерал Ціріц заявив їм, 
що Начальна Команда в основі, хоч і не без деяких ·застережень, при
знає дотеперішний стан переговорів але мусить відносно дальшого їх 

ходу порозумітися із своїм сувереном, - Диктатором Петрушеви

чем. На внесок Начальної ·Команди від:бути ще одну нараду для обго
ворення створеної ситуації візвав Диктатор Начальну Команду на 

день 8-го листопада до Деражні. Тут, крім ~генерала Микитки й отамана 

29) Усунення генерала Тарнавського і полковника Шаманека наступило вже 
5-го листопада після приїзду Диктатора з жмеринської наради - отже в наслідок 
погрози Диктатора підчас неї. Через лиху залізничу й телефонічну комунікацію 
наказ звільнення прийшов з опізненням і генерал Ціріц приїхав з Кам'янця щойно 
6-го листопада вечером. Генерал Тарнавський одержав З-місячну відпустку, а пол
ковник Шаманек мав ждати в Начальній Команді на дальше призначення. (Ос. 
Левицький, як в., ст. 152). 

ЗО) Генерал Ціріц пізнав докладно це положення, звиджуючи фронт і етапи з 
доручення Диктатора сейчас після наради у Вінниці, дня 28-го жовтня 1919 р. (Ос. 
Левицький, як вище, ст. 154). 
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Цімермана, з'явилися несподівано Головний Отаман, генерал Вол. 

Сальський, підполк. К Долєжаль та члени Уряду У.Н.Р. - Ісаак 
Мазепа й Андрій Макаренко. Звіт генерала Ціріца й текст зятківського 
протоколу схвилював Головного Отамана, до то·го ступня, що він, 

бючи кулаками об стіл, зажадав рішуче негайно•го розстрілу 'Генерала 
Тарнавського та прочих "заговірників." Вкінці, після річевої інтер
венції Диктатора, вирішено арештувати й віддати під доразовий, во

єнний суд всіх виновних "у злочині ~головної зради." Відносний наказ 

був підписаний Головним Отаманом та Диктатором. Що ж до самої 
справи переговорів з Добрармією вирішено не признати ·зятківського 
протоколу, але й започаткованих розмов не зривати. Для їх продовжу

вання, разом з галицькою делеrацією, призначив сам Головний Отаман 

одного із ,своїх адьютантів, другого мала дати Команда Дієвої Армії 
У:Н.Р. Після повороту ген. Микитки з Деражні наступив арешт (до

мовий) ген. Тарнавського та "товаришів", а враз з цим розпочав сот

ник-авдитор Начальної Команди, Ю. Курдяк, вступне слідство. 

Коли мова про цей суд, то дивувати може те, що Диктатор Петру

шевич щойно в три дні після карного усунення ген. Тарнавського і 
полк. Шаманека від командування армією додатково й так далеко
йдуче поширив кару за "непослух владі." Очевидно сталося це під 

тиском Головного Отамана. З боку Диктатора містилося в цій уступці 

й його ·бажання не розходитися напередодні виїзду заграницю по 

злому із "союзником" і охота зазначити врешті свою власну, "ніким 

не обмежену" суверненність над армією. Не виключене, :що місти
лося в цьому й утаєне бажання дати на відхідному змогу заговорити 

прилюдно правді. Бо в ході розправи засідав на лаві оскаржених не 

Начальний ВоЖд героїчної та лицарської Української Галицької Ар
мії, генерал !Мирон Тарнавський, який на денному світлі, а не в таєм
них зносинах із ворогом і за відомом, хоч і не за виразним наказом, 

шукав рятунку для своєі, здесяткованої пошестю й дилетантством 

державного проводу, армії,-але всі ті, які не соромилися в останнє 

поглумитися над правдою. 

Розправа перед палевим судом трівала три дні (11-го-13-го 
листопада). 31) Воєнний суд складався із пяти старшин, м. і. сот.

авдитора Ю. Курдяка, отамана д-ра Ст. Шухевича, сот. Ферд. Лянrа. 

Оборонцями були сот.-авдитор Шалинський для -ген. Тарнавського, і 
отаман Юл. Шепарович для полк. А. Шаманека. На військових знавців 

покликано підполк. ген. шта1бу Фідлєра (бувшої російської армії), та 
отамана ген. штабу Ів. 1Куніша, шефа штабу І-1го Корпусу. Покликані 
обороною свідки, м. і. санітарний ;шеф УГА, полковник-лікар д-р Ан

дрій Бурачинський, ген. r. Ціріц, головний інтендант-сот. д-р Ілько 

Цьокан т. і., дали ·свідоцтво правді і обвинувачуваних одноголосно 
звільнено від винИ й кари. 

'31) Стенографічний протокол цієї незвичайної судової розправи, що його зла
див сот. Г. Кох, був в актах Начальної ,Команди: затрата цього історичного доку
менту була би великою шкодою для кінцевого висвітлення подій та Голготи Га
лицької Армії на Наддніпрянщині. Деякі частини перебігу розправи можна знайти 
в споминах Ол. Доценка, як вище, ст. 292-295, Евгена Яворівського, ЯІ< вище, ст. 
29-31, та у споминах сот. Г. Коха, як вище, ст. 47-49. 
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Що сила 'Цієї правди пробилася врешті і в .кам'янець Подільський, 
найкраще показує те, що головний "зрадник" генерал Тарнавський, 
після ·захворіння на тиф генерала Микитки, ~був 16-го ~грудня 1919. р. 
наново привернений до командування у,г А, а полк. Шаманек вже 1.6-го 

листопада став командантом І-го Корпусу. А це ж хіба найбільш 
вимовне закінчення фарси із судом і виїмковий випадок у військовій 
практиці. 32) 

В міжчасі сповістила Начальна ·Команда Денікінську м1с1ю, що 
Галицький Уряд не може з формальних причин ратифікувати вятків
ського протоколу та вишле нову делеrацію, уповноважену до остаточ

ного заключення перемир'я. Враз з цим заключила Начальна Команда 

за телеграфічною згодою Добрармії формальне завішення зброї на 

48 годин (почавши 10-го листопада), ·яке автоматично трівало до 
замирення в Одесі. Цього ж дня зложено і відправлено до Одеси де

леrацію, що в її склад увійшли от .. ген. штабу Цімерман, сот. Лука 
Турчин та пор. д-р Гр. Давид. З ·боку Дієвої Армії У.Н.Р. прилучилася 
до неї крім контрольного прибічника ;Головного Отамана давна місія 

полк. Камінського. Ця спільна місія прибула 11-го листопада до Оде

си для переговорів в імені обох українських армій, одначе стрінулася 

з рішучою заявою генерала Шіллінrа, що він має доручення говорити 
тільки з делеrацією Галицької Армії та відмовляється навіть приняти 
представників Дієвої Армії. 

Що Начальна Команда у,гА не перестала добиватися переговорів, 
які обнімали 1б обі українські армії, може засвідчити хочби обмін 

телеграм: "Із Одеси, чи·сло 41 lG. Липовець-Вінниця. Начальній Коман
ді Галицької Армії. Пильно-військова. Дня 11-го листопада 1919. р. 
генерал Шіллінr приняв в Одесі делеrацію. Категорично відмовлено 

зустрічі з полковником Камінським-як представником Наддніпрян

ської Армії. Генерал Шіллінr годиться на пере.говори тільки з пред
ставниками Галицької Армії. В імені Галицької Армії отаман Цімер

ман." 

У відповідь: "Начальникові військової місії Галицької Армії Ота
манові Цімерманові при Добровольчому командуванню. Ще раз повто
ряється, що пере.говори вести можна тільки для 01бох армій разом і 

32) Цікаве та водночас якже густо задимлене становище зайняв в справі цього 
суду Ол. Доценко (як вище, ст. 295-297). Навівши промову оборонця - сотника 
Шалинського стверджує, що багато в ній правди, - .якої саме не каже, - а став
лючи питання, чи генерал Тарнавський був "зрадником'' і "злочинцем", видає со
ломонівський осуд: "Історія винесе свій осуд", а ми (хто це?, примітка автора) ска
жемо, що був, але ні те ні друге і суд виніс правдивий вердикт". - Характеризу
ючи генерала Тарнавського відкриває, що був це чоловік "без власної думки і 
принципів", "хоч мав великі заслуги". Був плодом цісарської школи, яка навчала 
людей інтригам та прививала їм "тупоуміє", стояв під впливом німців, в яких ін
тересі була відбудова Росії як союзниці проти Франціі"', а врешті: "та він же А 
зрадити не потрафив би як слід"". - Свою "бистроумну" критику поширює він 
врешті й на всіх галичан, які, на його думку, є майстрами в "інтриганському іс
кустві'', та "не тільки в них діла, скільки галасу й крику, не скільки розуму, скіль
ки преттензій на нього". Галичани мали ж свободу вільного національного розвитку 
- що ж вони зробили за цей час? Хіба те, що поглибили звичай цілування "ручки'~ 
галицьким хлопом у дегенерующого інтелігента"". - (Така була, видно, загальна 
атмосфера відношення до галичан, у якій жив і діяв цей старший адьютант Го
ловного Отамана Симона Петлюри - полковник Олександер Доценко). 
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для них разом може ~бути заключене перемир'я. Начальна Команда Га

лицької Армії, С оп. 6768. Генерал Микитка." 33) 
При впертій відмові денікінської команди переговори ·станули на 

мертвій точці і Начальна Команда звернулася в днях 13-го і 14-го ли

стопада до Диктатора Петрушевича про згоду на заключення окреміш
нього перемир'я, а йому самому запропонувала виїхати з ·Кам'янця 

Под. до Вінниці під безпосередню охорону власної армії. 34) Вечо
ром 15-.го листопада дав Диктатор ген. Ціріцові у своїй останній 

телефонічній розмові з НачаJІьною Командою ~бажаний дозвіл так, 
що 16-го листопада приступила місія отамана Цімермана до перего

ворів. 

Подаємо в цілості текст одеського протоколу перемир'я: 35) 
Представники від Добрармії: полковники генерального штабу: Да

ровский, Коновалов і Са6орский. Від іГалицької Армії: Отаман ген. 

шта1бу Цімерман, сотник Л. Турчин і поручник д-р Гр. Давид. 
Повновласти представників Добрармії стверджує особисто коман

дуючий військами Новоросії, •rенерал-лейтнант Шіллінr, а повновла,сти 

галицьких представників являються видними ·з предложених ними 

теле·грам командуючого Галицькою Армією, ·чч. 6828 і 7·852. 
Провід обняв як найстарший степенем полковник генерального 

шта6у Даровский. 

Постановлено 

І. Галицька Армія переходить в повнім складі враз в тиловими 
установами, складами і движимим залізно-дорожним матерія

лом на сторону Російської Добровольчої армії і входить в 
повне розпорядження Головнокомандуючого збройними силами 

Південної Росії, тепер через командуючого військами Новоро
сійської Области. 

2. Галицька Армія задержує свою організацію, командний збір, 
мову, устави і ціле військове майно. Частини мають існувати в 

складі не менше 7'5% своїх штатних складів по штатам rалиць
кої Армії, які обовязують по 4-17-го листопада 1919. Корпус 
Коновальця не уважається галицькою частиною. 

З. Російське добровольче командування допоможе Галицькій Ар
мії в доповненню її рядів уроженцями Галичини, що находяться 

як в чужих країнах так і на території Росії. 

4. При вищих штабах як також установах і всіх самостійних 
частинах Галицької Армії будуть приділені російські старшини, 

лікарі і урядники після вибору Добровольчою Командою для 

зв'язку і порішення на місці питань, які би виявилися. 
5. Політичних питань відносно взаємних відношень Галицького 

Правительства до Правительства Добрармії, як також відносно 

майбутньої судьби Галичини не розбирається і полишається 

33) Ос. Левицький, як в., ст. 160. 
34) Г. Кох, як в., ст. 50-51. 
35) Г. Кох, як в., ст. 52-54 і Ос. Левицький, як в., ст. 161-164. 
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до рішення політичних переговорів. Аж до рішення тих пи
тань в постою ~генерала Денікіна задержує Диктатор Галичини 

право кермування і контролі внутрішнього життя Галицької 
Армії. 

6. Галицька .Армія не буде воювати проти Армії Петлюри, яка 

находиться на фронті. 

7. Гали'Цька Армія зосередиться не пізнійше 17-го - 30-го листо
пада 1919. р. в районі Козятин-Вінниця-Ільниці-Оратово-Погре

·бище. 
8. Для забезпечення тої концентрації займає негайно Галицька 

Армія та держить район Бердичева. 

9. Штаб Галицької Армії переходить найпізніше до 17 -го листо
пада 1919. р. до Уманя. 

10. Всі тилові військові установи, етапи, склади і ін. пересувається 

постепенно і розташовується на лінії Христинівка-Ольгопіль

Вознесенськ-Миколаїв. Санітарні установи, в яких находяться 
хворі та реконвалесценти, остають на місці. 

11. Хворі та ранені ·Гали'Цької Армії, які не найдуть місця в ІГаЛИ'ЦЬ
ких лічницях, будуть приняті в шпиталі збройних ~сил Південної 

Росії на рівних правах з російськими, а після видужання верта
ють в 1Галицьку Армію. 

1:2. Для зв'язку зі штабом командуючого військами Новоросійсь
кої Области вишлеться зі шта'6у Галицької Армії осібно·го 
старшину. 

13. Цей договір входить всилу з хвилею ратифікації його в одної 

сторони командуючим військами Новоросійської Области, з дру

гої командуючим Галицькою Армією. 

14. Ворожі кроки між Добрармією і Галицької Армією устають з 
хвилиною підписання цего протоколу представниками обох сто
рін, не вичікуючи ратифіка·цій його, як це сказано в точ'Ці 13. 

Предсідатель комісії: Даровский вр., Коновалов вр., Саборский вр., 
Цімерман вр., Турчин вр., д-р Давид вр. 

Дня 19-го листопада ратифікував ген. Микитка цей договір і він 

став основою дальших взаємин між Галицькою і Добровольчою 

Армією. 

ІІІ. 

Перемир'я з ген. Денікіном, як це виявляють ·зятківський та оде

ський протоколи, поза якими жодних таємних клявзуль не було, не 

заторкувало ні не пересуджувало ніяких політичних питань, залишаю

чи їх розв'язку державно-політичному проводові. 1) Дарма, що йосо 
в цьому критичному ча.сі вже й не було. Диктатор, д-р Петрушевич 
:виїхав вже 1'6-го листопада 1919. р. через Румунію на Захід. Головний 

1) Д-р Ілько Цьокан: "Від Денікіна до большевиків,'' Відень 1921., ст. 6, пише: 
"З Денікіном ми лучилися взагалі без думки про можливість координації наших 
кличів і ідеалів з його ідеалами, але виключно з практичних мотивів збереження 
технічної й органічної цілости для дальшої війни з Польщею, бо за ідейну її (армії) 
цілість ми не боялися." 
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Отаман подався з рештками Уряду й армії до Любара, згодом до Но

вої Чорторіі, а врешті 15-го грудня в Польщу. Прем'єр Уряду У.Н.Р., 
~орне Мартос, виїхав за границю ще в жовтні, про долю інших чле

нів Уряду немає в літописах згадки, хіба про членів Директорії Ф. 
Шевця, й А. Макаренка. 2) Про побут в цей час та про діяльність 
"міністра для 'Галичини" Семена Вітика мемуари не згадують. Так 

само пропав слід за ·героєм домашньої війни Ос. Безпалком: щойно у 
Відні знайшла з ним зв'язок соц. демократична партія, називаючи 
його "сервілістичним рабом" та відсуваючи його від всякої партійної 
роботи.З) 

В Кам'янці залишився з приходом туди поляків тільки rоловно

уповажнений уряду, міністер освіти, проф. Іван Огієнко. Силою факту 
стала проте в той ча,с Начальна Команда У.Г.А. одиноким відповідаль

ним чинником у всему занятому нею терені. Для виповнення прога

лини, яка постала через розтіч всего політичного проводу, створив 

генерал Тарнавський 4) окремий політичний реферат, як дорадчий 

орган Начального Вожда. Цей уеферат очолював член Галицької Націо
нальної Ради й голова радикальної партії, д-р Іван Макух. 5) Встанов
ленням цього реферату поставила сама Начальна Команда всі свої 
евентуальні політичні потягнення під контролю ширшого круга гро
мадян, - а з другого ~боку мала на меті усунути цим з армії полі

тиканство, якого розростові пособляла між іншим і відсутність якого

небудь повновласного політичного чинника. В дійсності цьому рефера

тові й не прийшлося вирішувати якінебудь питання, бо події котили1ся 
надто бистро по похилій •площині. 

Денікінці виявили безсумніву добру волю в матеріяльній допо
мо·зі У.Г.А. (одяги, ліки), 6) та після то.го, як вони під ударами боль
шевиків на фронті та повстанців в запіллі, через власний внутрішний 
розлад, та своє дике відношення до українського населення, почали 

втрачати rрунт під но.гами, Антанта (англійська й американська місія 

в Одесі) пізнала свою про.грану й почала ліквідувати матеріяльну по
міч пропащій справі. І склалося таке дивовижне положення, що в тому 

часі, коли денікінці 'Почали втрачати свій розмах і силу, УГА закрі
пила,ся на 1барикадах, і в січні 1920. р. .готовий був ген. Шіллінr пе-

2) Ол. Доценко, як в., ст. 319: "Макаренко й Швець вибирали й пробували 
найкращі автомобілі, щоб ними втікати за кордон. Головний Отаман згодився їх 
відпустити рад позбутися цих двох "державних мужів для мандрівного цирку" • • . 
і ст. 104: "Члени ДиреІСторії Макаренко й Швець спочивали на лаврах Директорів і 
більше займалися справами з автами, не розуміючи ні завдань політичних ні обо
вязків державних." 

З) "Боротьба," Відень, ч. 4-5, з 4-го лютого 1920. р.-за О. Назаруком, як в., 
ст. 269. 

4) Генерал Тарнавський обняв наново, після захворіння генерала Микитки, Ко
манду Галицької Армії 16-ro грудня 1919. р. (Ос. Левицький, як в., ст. 178). 

5) Водночас заступник міністра внутрішних справ в Уряді У.Н.Р. (Ос. Назарук, 
як в., ст. 234). 

6) Др. Ілько Цьокан, як в., ст. 7: "По злуці з Денікіном ми сейчас зорієнтувалися, 
що ми ідейно розходимооя і зразу віднеслися до нього з недовірям, - до больше
виків ми зразу мали довіри. 

Денікінці поводилися з нами дуже гуманно, матеріяльно дуже нам допомогли, 
під ідейним оглядом, мимо наших противенств, нас не дразнили,-так, що ми почу
вали себе зовсім свобідними." 
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.редати їй всю владу на Правобережжі з Одесою включно, від чого 

одначе Начальна Команда відмовилася, бо серед Галицької Армії 

назрівала орієнтація спільної з 1большевиками акції проти поляків. 7) 

Згодом почали втихати й вигуки про "галицьку зраду", яка взагалі 

не була б названа зрадою, якщо б денікінське командування, у сво

їй політичній .короктозорості та зарозумілій впертості, не відкинуло 

було усі пропозиції на спільні переговори з обома українськими армія

ми. Не помогли й не131багненого забарвлення аrітатори, які вешталися 

по селах та намагалися підбурити нарід до розоруження чи погрому 

"зрадників галичан" 8), 1бо саме простолюддя пізнало надто добре 

ідейність і патріотичного духа .галицького вояцтва, його полюбило й 

шанувало, та як наочний свідок недостач і терпінь галицького фронто

вика, перемир'я з Денікіном розуміло, по .свойому розумно й щиро, як 
хвилеву конечність. 

Не від речі буде, закінчуючи цей наш нарис одного з наиц1каві
ших та, на жаль, і найбільш трагічних етапів в історії нашої найнові

шої доби, навести й заключення деяких мемуаристів-свідків цих подій. 
Генерал Ол. Удовиченко, не називаючи виновників, вважає за го

ловну причину трагедії українських армій повну іх боєву непридатність 

в часі, коли розгорнулися протиденікінські бої9). Хоч можна мати 
деякі сумніви відносно поданого ним тогочасного чисельного стану 
померлих і живих вояків, то однаково його картина матеріяльного 
стану армії потверджує тільки наші попередні ствердження. 

Багато ·ближче й 1більш безпосередньо підходить до питання про 
причини катастрофи полк. Ол. Доценко, хоч і він не може визбути1ся 

свого упередження до Галицького Уряду й Начальної Команди УГА 
і запідозрівання іх у свідомій, протидержавній та протинародній ін
тризі. Але ж його наставу можна легко вияснити загальною "бе'3пал
ківською" атмосферою в .кам'янці Под., а1бо врешті бажанням йти 

. 7) Др. Ілько Цьокан, як в., ст. 7. Евген Яворівський: "Денікініяда УГА", ст. 17. 

8) Евген Бородієвич, як в., ст. 35. 

. 9) Генерал Ол. Удовиченко, як в., ст. 115 і дальше: "Зайшла необхідність вступи
тн в боротьбу з Денікіном, але як? Крім ідеї нічого, ні зброї, а армія гола й боса. 
Санітарний стан армії був жахливий. В Европі в складах пропадало многомільйонове 
Добро, а українські вояки десятками тисяч вмирали від тифу, не маючи елементарних 
ліків ... Медикаменти, закуплені у Франції за українські гроші, не були сусідами 
пропущені в Україну. Фанатична віра, що держави антанти врешті прийдуть з до
nомоr'ою Україні і її армії, стримувала Український Уряд від розnочаття військової 
акції проти Добрармії . . . Кожний розумів, що без зброї й без набоїв, голий й бо. 
сИЯ, з одною непереможною ідеєю в серці "Незалежна Україна", - він не зможе 
подолати ворога. Ні з політичного ні з стратегічно1·0 боку ця. війна не давала надій 
на перемогу, але честь молодої Армії диктувала або вмерти або перемогти • . • 
(Очевидний брак логічної послідовности,-примітка автора). 
· 50 процент армій були в тифі. Нерви вояків Галицької Армії не витримали. В її 
складі залишилося до 10 тисяч бійців . . . Наддніпрянська Армія мала тоді (5-го 
.11истоnада 1919. р.) 8-10 тисяч ... В сотнях 5-10 бійців, полки 50-60 багнетів 
До 1-го .листопада 1919. р. вмерло до 10 Т!fСЯЧ, в зимі з 1919. на 1920. рік вмерло 
до 25 тисяч вояків." (Подано в скороченю,-автор). 
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за голосом дру~гих та не пробивати тієї штучної димної заслони, що 
її створено для прикриття власних промахів й вини 10). 

На міжнародню, політичну площину ставляє нашу проблему по
ручник Галицької Армії, Евген Бородієвич і цим він підходить до 
неі безумовно найближче. 11) В плянах Антанти ніяк не лежала ство
рена ,формально берестейським договором (під покровом центральних 
держав) самостійна українська держава. Антанта, як і до цеї пори ба
гато політиків, обстоювала цілість передвоєнної, неділимої Росії, -
з другого ж ~боку погоджувалася на загарбницьку політику Польщі 

відносно Західної Украіни. Звідси то й уся онта військова, матеріяльна 
поміч, яка йшла через Одесу Денікінові, а полякам через зформовану 
коштом Франції армію Галлєра. Підбадьорені Антантою москалі загна
лися в Україну, поляки покищо до Кам'янця Под., з мрією про .Київ і 

10) Ол. tдоценко, як в., ст. 352 до 362: "Соц.-рев. правительство не відповідало 
вимогам моменту, - зовні так, але в середині не було згоди, єдиної волі • • • 
Головний Отаман С. Петлюра на засіданні Ради Міністрів крикнув: "Або ви мер
завці і просто не розумієте свойого завдання, або просто зрадники свойого народу 
й Республики" . . . Соц.-рев. носилися з планами перетворення республикансь1,оі 
влади на радянський спосіб, на зразо1< і в догоду Москві, спосіб, який наблизив би 
Украіну до комунізму (ст. 252) .•. "Народ був темний, як темна ніч, серед якої 
блискає громовиця, - отак народ блискав тоді своїми повстаннями: бракувало на
родові духових проводирів-інтелігенції, - яка в той час пошилася в "московські 
пани'' (ст. 356) • • • 

'Що мав політичний центр від народу? Народ не давав своіх синів на мобілі
зацію, не підтримував національно-державних атрибутів, роззброював частини армії 
У.Н.Р., одбірав військове майно, утворював свої республики (Сади, Пашківці), іmо
рував діючу владу'' . . . (ст. 358). 

"Ціла справа державного відродження відбувалася при ненормальних обстави
нах, при непідготовленности одних й бездарности других, неохайности, непевности, 
і злодійстві многих та розбешенности, свавіллю, безконтрольности й безвідповідаль
ности усіх" .•. (ст. 359). 

"Головна причина: Історія наклала на плечі українського народу і його від
повідальних людей тяжкий тягар за визволення нації, за самостійну державу при 
непідготовленности народу, його духових проводирів до відповідного вшанування 
ознак національно-державних, до роботи державної, до обовязків перед державою
при бракові у всіх провідної політичної лінії у всі часи і при всяких обставинах" • • • 
(ст. 862). 

Ол. Доценко, як в., ст. 352 подає надто опінію начальника штабу генерала Ми
коли Юнакова про прпчини трагедії армій: "Перехід галичан до Денікіна, великий 
фронт при надзвичайно малій кількости й страшній виснаженості нашої армії, 
брак грошей, взуття, одежі, білизни, медикаментів, амуніції, хороби." 

Ставлення на першому пляні перемиря з Денікіном, яке в сутті речі було тільки 
наслідком усего згаданого дальше, є що найменше дивним, якщо не позбавленим 
логіки чергуванням. (Примітка автора). 

11) Евген Бородієвич, як в., ст. 82 і дальше: "Початок трагедії це втрата Львова, 
-Велика Україна це епілог. З утратою Львова втрачено там великі склади всякого 
воєнно1·0 матеріялу, якого не можна було опісля дістати із заходу. Від першої 
хвилини переходу за Збруч постали великі недостачі й браки" . . • 

"До катастрофи причинилася антанта, а головно Франція. Давала ворогам 
матеріяльну допомогу: полякам у формі армії генерала Галлєра, москалям через 
Одесу. Поляки твердили, що женуть большевиків мимо виразної, протибольшевицькоі 
постави Галицької Армії. Від Директорії мало помочі, бо сама боролася з недо
статками . . . Директорія не сповнила приречення з маніфесту Головного Отамана 
Петлюри "до братів галичан" . . . При зорганізованій господарці й адміністрації 
могла Директорія багато зробити, бо розпоряджала великими сумами" . • . 

"Антанта йшла на руку імперіялізмові поляків, Денікіна, Колчака, Юденіча, 
Врангеля, яким давала величезний м.атеріял, а вони розліталися під подувО'М 
вітру" ••. 

"Закид зради'' Галицької Армії йшов збоку тих, які на тилах армії орудували 
державним майном як хотіли. А що вони говорили б, якщо() був заключений договір 
з Денікіном збоку обох українських армій? А чи ж зречення Урядом У.Н.Р. Га
личини-не зрада й не потоптання злуки універсалО'М 22-го січня 1919. року?". 
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Правобережжя та про евентуальний розбір України під бпагосповен
ням Антанти. Ба навіть румуни наставили над Дністром, як проти во
ра.гів, свої гармати й скоростріли. Український державний провід го
довано тимчасом театральними "місіями", про єктами ~граничних піній, 

обіцянками ... й обдаровувано п'ятном бопьшевиків. Цьому ж усьому 
зміг український провід протиставити хіба власну слабість і загальний 
хаос. 

Генерального штабу отаман Галицької Армії Вільгельм Л'ьобко
віц 12) уважає, що попри усі злидні й недостачі, які могли завмкити 
на психіці гапицько~го вояка після переходу за Збруч по затяжних, ге

роїчних 'Змаганнях на галицькому фронті, остаточним ударом, який 
надломив хребет Галицькій Армії, була спричинена дипетанством 

Уряду У.Н.Р. втрата Києва, що його Галицька Армія здо1була ... ДJІЯ 
Денікіна. 

Втрата довір'я в передбачливість і розум власного державного 
проводу підкопали не тільки духову снагу, але й фізичну відпорність 
проти пошестей, що у тому часі розпочали своє жахливе жниво. 

Найкращим закінченням цієї статті повинні бути слова Начально
го Вожда Української rалицькоі Армії, сл. п. генерала Мирона Тар
навського: ... "Не пора тепер на за·бави й байдужність. Народ наш в 
неволі, жде визволення, - та жде його від вас. Чим ми будемо силь

ніші, тим краща будучність чекає наш народ" . . . (Наказ військам, 
ч. 143, з дня 17-го грудня 1919. року). 

Мементо, - живе по весь час й у всіх умовах національно:го жит
тя, за яким мов в мряці видніють тіни тисячів ,Героїв, що все, що мали, 

склали на вівтарі Батьківщини. 

12) Бувший майор генерального штабу австрійської армії, Вільгельм Льобковіц, 
був начальником оперативного відділу штабу Начальної Команди УГА під час 
чортківської офензиви, а в часі походу на Київ шефом штабу Армійської групи ген. 
Антона Кравса, яка здобула 30-го серпня 1919. р. Київ. Залишив він в німецькій 
мові працю IL з.: "Похід на Київ,'' яка мала появитися друком заходом Військової 
Канцелярії Диктатора ще в 1921. р. у Відні. Та не з незбагнутих причин ці спомини 
не увиділи денного світла. Остаточну редакцію А український переклад зладив був 
сотник УГА д-р Іван rижа, та зараз цей цінний й джерельний документ заховався 
тільки в посіданні де1{ількох людей. 
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Д-р Никифор ГірнЯІ< 

Отаман УСС. 

УКРАJНСЬКА ГАЛИЦЬКА АРМІЯ В СОЮЗІ З ЧЕРВОНИМИ І) 

І. 

ПЕРЕДІСТОРІЯ СОЮЗУ 

Думка про вшськову конвенцію 

УГА з большевиками, яка виринула 

була в грудні 1919. р. серед старшин 

з кіл Начальної Команди, не була ори

rінальна. Вона кількакратно виринала 
на протязі літа й осені того ж року 

серед військових і політичних діячів 

УНР. Про це розповідає широко І . 

Мазепа в 2. частині своєї праці "Укра
їна в огні й бурі революції. 2) 

Перший раз .пробували наші дер

жавні мужі нав'язати контакт з чер

воною Москвою в першій половині 

вересня 1919. р., коли наш уряд прий
шов до пересвідчення, що війна УНР 

з Денікіном неминуча . Мазепа пише 

про це : 

"Через кілька днів удалося спіль
но з Петрушевичем вирішити .ще одну 

дуже важну справу, що також торка

лася нашого відношення до Денікіна. Маю на думці спробу нашого 

уряду нав'язати контакт з большевиками для спільної боротьби проти 
Денікіна". 

"Як я вже зазначив, думка про нав'язання такого контакту вже 

раніше була в декого з члеІJів нашого уряду. Але політика "порозу

міння" з Денікіном, на якій весь час настоював Петрушевич, не давала 
можливости для переведення будь-яких кроків у цьому напрямі. Тепер, 
крім деякої зміни в настроях Петрушевича, була ще одна обставина, 

яка дозволила поставити цю справу на порядок денний. Саме в той 

час (половина вересня) в Кам'янець приїхав швайцарський комуніст, 

Ф. Пляттен, особистий приятель Леніна. На нашу територію він по

пав випадково. Ще в липні 1919. р. він виїхав з Москви літаком до 

Совітської Угорщини з дорученнями большевицького уряду. Але лі
так упав на румунській території й був сконфіскований румунською 

владою. Пляттена румуни затримали й відмовилися пустити його в 

1) Ця стаття - це скорочений зміст більшої праці автора "Останній акт трагедії 
Української Галицької Арміі~', яка є приготована до друку. - Редакція. 

2) Пор. І. Мазепа: "Україна в огні й бурі революції", ч. 11., ст. 84·85, 121-122, 
156, 159, 178. 
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дальшу подорож до Угорщини. На його бажання пустили його через 

Дністер на територію, зайняту нашим військом. Так він дістався до 
Кам'янця, де зустрівся з українським соціял-демократом, П. Бензею, 
якого знав особисто ще з часів перебування Бензі на еміrраціі в Швай
царіі. Довідавшись від Бензи про загальну ситуацію на нашому фронті 
й про те, що ми не сьогодні-завтра оголошуємо війну Денікінові, він 

зараз же запропонував свої послуги бути посередником між нашим 

урядом і урядом Леніна для заключення військової конвенції проти 

Денікіна. Директорія і Петрушевич дали на це свою згоду. Через кіль
ка днів Пляттен виїхав до Москви з пропозицією від нашого уряду". 

Мазепа розповідає дальше про цю справу: 
"Тимчасом через кілька днів (25. жовтня) з Москви повернувся 

Пляттен. Він приїхав з позитивною пропозицією. Хоч Денікін, як уже 

сказано, .почав відступати перед большевиками, але Киів був ще в 

його руках. Тому московський уряд був заінтересований в тому, щоб 
якнайскорше нав'язати контакт з нашим урядом для спільної боротьби 

проти Денікіна. Зміст доповіді, яку Пляттен зробив мені в той же час, 
був такий: 

1) Совітська Росія згоджується на військову конвенцію проти 

Денікіна, як перший крок порозуміння з нами. 

2) Совітська республика готова очистити певні території для зай
няття іх нашими військами з тим, що на цих територіях не буде пе

реслідувано большевиків. 

З) В разі нашої на те згоди треба вислати з обох боків уповно
важених - з нашого боку до ХІІ-тої большевицької армії, з іх
нього - до нашої армії, яка розташована найближче до совітського 

фронту. 

4) Після того починаються політичні переговори. 

Пляттен заявив, що резолюцію Центрального Комітету комуністичної 
партії він залишив у командуючого ХІІ. армією, Муралова, від якого 
привіз дозвіл на приїзд наших делеrатів. Муралов-казав він-має 

наказ Троцького видати нам після того, як обміняємося делеrатами, 

20 тисяч крісів з набоями (.по тисячі на один кріс), 12 нових гармат 
і потрібну кількість кулеметів та амуніції. 

"Про зміст доповіді Пляттена я негайно повідомив Директорію і 
Петрушевича. Запропоновані умови були прийняті. В порозумінні з 

Петрушевичем, з яким відносини знов унормувалися, наш уряд вислав 

негайно військову делеrацію в складі: Гладкого, О. Красовського й 

Неіла. 

"Взагалі приїзд Платтена з Москви сприятливо вплинув на настрої 
Петрушевича. Ще в більшій мірі, як давніше, він почав схилятися до 
тієї думки, що іншого виходу немає як те, щоб битися з Денікіном, 

зліквідувавши одночасно наш фронт проти большевиків. В такому 

дусі тісної співпраці з наддніпрянським урядом він висловився і на 
державній раді, що саме в день приїзду Пляттена відбувалася в Ка

м'янці". 

Міжтим большевики стали відпирати Денікіна на південь і не по-
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требували співпраці УНР. Вони не спішилися реалізувати свої пропо
зиції, зроблені нашому урядові. 

Місяць пізніше, після виїзду нашого Уряду з Кам'янця, відбулася 
в дні 26. листопада нарада Уряду з Петлюрою в Староконстантинові, 
на якій вирішено дальше відступати перед Денікіном на північ, в на

прямі Бердичева з метою, якнайскоріше увійти в безпосередній кон

такт з большевиками. Це - за словами Мазепи - мав бути останній 
крок для продовжування нашої боротьби реrулярним фронтом. Та 
любарські події (~бунт Волоха, Божка й Данченка проти уряду й ограб

лення державного скарбу) перешкодили цему задумові. В Новій Чор

ториї наступила ліквідація нашого фронту: Петлюра виїхав до Вар

шави й перед тим заявив Мазепі, що єдиним рятунком для нашої армії 

є її союз з большевиками. Але його (Петлюри) особа буде цьому на 

перешкоді. Тоді вислано другу делеrацію до большевиків, до Жито

мира, на переговори, а незабаром третю в складі сотника Петрика й 

чет. Веремієнка - до Козятина. 
Про тодішні настрої серед нашого вояцтва каже Мазепа: "Хоча 

большевики не звертали ніякої уваги на наші делеrації і продовжу
вали свій наступ на Україну, віра в можливість порозуміння з північ

ним ворогом не покидала наших військовиків (особливо галичан) і 

політичних діячів." 

11. 

ОБСТАВИНИ ЗАКЛЮЧЕННЯ СОЮЗУ УГА З ЧЕРВОНИМИ 

Після частинної ліквідації уряду УНР та виходу військ з Нової Чор

ториї у Зимовий Похід я рішився вернутися разом з І. Макухом і де
якими товаришами зброї до УГА. По дорозі ми спинилися на корот

кий час у Хмельнику й Літині й у половині грудня ми при·були у Він

ницю, місце постою Начальної Команди УГА. Тут я зайшов до коман

данта міста, отамана Петра Бубели, з яким був знайомий з часів нашої 

праці в Державному Секретаріяті Військових Справ. Від нього я по

чув, що при Начальній Команді утворилася таємна Колеrія старшин, 
яка поставила собі метою заступати політичний провід УГА по ви

їзді Петрушевича за кордони України. Бубела, який був членом тієї 

Колеrії, запропонував мені взяти участь у її засіданні, що саме того 

дня мало відбутися. 

На ньому я почув, що стан УГА є катастрофальний: знищена епі

деміями тифів різного виду, вона залишилася без політичного прово
ду, без запілля й без засобів до життя. Десятки тисяч стрільців і стар

шин згинуло від епідемій: всі наші казарми, лічнищі і приватні квартири 

виповнені хворими й видужниками, людськими кістяками, які потре

бували особливої опіки, щоб прийти назад до сил. Чимало їх гинуло 
від чахотки ізза браку відповідної відживи, багато від запалення ле

генів. Ціла УГА - це велика лічниця, яка мусить впасти в руки тієї 
військової сили, що вступить у район її розташування. Колеrія нама
галася довести до зірвання союзу з денікінцями і рятування УГА злу

кою з Дієвою Армією, але на всякий випадок переговорювала таємно 
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з представником большевиків, який законспіровано жив у Вінниці. 
Большевики наближуються до Калинівки й незабаром займуть Вінницю. 

Начальна Команда УГА лаштується виїжджати на південь, разом 
з військами білого генерала Бредова, й покинути десятки тисяч стріль

ців (хворих і видужників) на поталу долі. 

Я поінформував приявних членів Колеrії .про події в Любарі й 
Чорториї, про вихід ;ген. Павленка в Зимовий Похід та відмову СС-ів 

узяти в ньому участь. 

Дискусія над положенням УГА та взагалі нашої справи затягну

лася далеко поза північ. Остаточно всі приявні погодилися в тому, 

що для нашої армії залишається одна шанса на рятунок: союз з чер

воною армією і визволення при її помочі нашої вужчої батьківщини. 

Бо ж не було тоді ніякої іншої сили, яка помогла б нам у нашому без
вихідному положенні. Коли ж би большевики застукали нас як ворогів, 

то це напевно скінчилобся катастрофою цілої УГА; старшин порозстрі

лювали б, а стрільців розкинули поміж міжнародні батальйони й ви

правили б на далекосхідній фронт кривавитися за їхню справу. З та

ких міркувань вирішено якнайскоріше заключити союз (конвенцію) 

з большевиками. 

Досі переговорював у цій справі з їхнім представником, Андрієм 
Хвилею, хор. Дм. Паліїв, але тепер, під час нашої наради, він заявив, 

що не має вже кредиту у Хвилі. Члени Колеrії стали розглядатися за 
новим кандидатом для переговорів й остаточно вибір впав на мене, 

бо я, - мовляв, - не є скомпромітований в очах большевиків, тому 

що в часі союзу УГА з Денікіном не був при ній. По деяких виясненнях 

Палієва про його дотеперішні розмови з Хвилею, я засадничо пого

дився перебрати на себе його ролю, але зажадав собі до помочі ще 

кількох старшин. Мені додали ще пор. артилерії, д-ра Гр. Давида й 
чет. розвідки, Ол. Гачкевича. 

У Вінниці було в тому часі багато наших старшин СС-ів і УГА, 
які не належали до Колеrії. З ними я хотів ще переговорити цю справу 

й засягнути іхньої думки •Про союз УГА з большевиками. Іхні думки 
покривалися з опінією членів Колеrіі, й це переконало мене в тому, 
що я не повинен відказатися від наложених на мене обов'язків. 

ІІІ. 

СОЮЗНИИ ДОГОВІР, КОНФЕРЕНЦІЯ В ШТАБІ 
ХІІ. ЧЕРВОНОІ АРМІІ 

На протязі цих двох тижнів, у яких велися переговори з Андрієм 

Хвилею, на мою кватиру заходили часто представники інших револю
ційних угрупувань, які діяли тоді в Україні, а саме Боротьбістів, лівих 

СД-ів (пізніших УКП-істів) та рос. боротьбістів. Окрім цих остан
ніх, інші старалися втягнути нашу армію в свої політичні пляни й 
акції. Одначе нам такі комбінації не усміхалися й на це ми мали аж 
надто багато причин. Найважнішою з них було те, що ми заявили 

себе перед большевиками екстериторіяльною армією, яка має свої 
окремі цілі. Тому, при плянуванні договору з червоними ставили м;~: 
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окрему точку (7) про наше відношення до інших революційних угру
пувань Украіни. 

Зараз по виїзді Начальної Команди УГА з Вінниці заснували м11 
Революційний Комітет Украінської Галицької Армії, на якого чолі 
станув ,пор. Давид; я став його заступником. В дні 31. грудня 1919. р. 
зібралися на остаточну нараду всі заінтересовані сторони, тоб то: 
представники згаданих вище політичних організацій Украіни, Гал. 
Ревкому і групи галицьких комуністів. Тоді й устійнено остаточно 
текст договору. його підписали того ж таки дня всі приявні. 

Текст договору був такий: 

1. Українська Галицька Армія припиняє свій відступ на південь, 
зриває союз з армією російського білого генерала, Денікіна, прого

лошує себе червоною УГА та приєднується до революційної червоної 
армії РСФСР, заявляючи себе армією Уряду УСРР. 

2. УГА задержує свою дотеперішню організацію, військове майно 
та автономні права. 

З. Після вилікування хворих і реорганізації, УГА буде включена 
в Червону Армію, як автономна військова одиниця. Вона буде боро

тися на протипольському фронті за визволення Галичини від ворожої 
окупації. 

4. УГА не може бути вжита ,проти Дієвої Армії, ні проти україн
ських повстанчих загонів. 

5. Для відпочинку й реорганізації, зосереджується УГА в районі 
Вінниці. 

6. Командування Червоної Армії забезпечує УГА ліками, харчами 
та іншим інтендантським добром, а по реорганізації всім воєнним 

матеріялом. 
7. Не бажаючи бути предметом спору між поодинокими револю

ційними угрупуваннями в Украіні, УГА організує свою комуністичну 
партію та її членами обсаджує всі політичні становища в ній. 

8. Цей договір підписують представники усіх революційних угру
пувань, діючих в Україні, тоб то: КПбУ, Боротьбістів, лівих СД та ро

сійських боротьбістів з однієї сторони, та Ревкому УГА й партії ко
муністів Галичини з другої сторони. 

9. Цей договір входить в життя з хвилиною ратифікації його 
Урядом Радянської Украіни й Центральними Комітетами всіх згаданих 

вище політичних, революційних угрупувань України. 

Після того, як усі .підписали договір, Хвиля заявив, що УГА му
сить скріпити наші підписи багнетами, тоб то зараз вислати якусь 

частину на фронт, під Калинівку, для боротьби проти деніківців. 
"Без того, - сказав він, - ваші підписи будуть без значення, бо вийде. 
що ви є армією тифозників і трупів". Він зажадав також, щоб договір 
підписали всі ті члени Ревкому, яких того дня не було на нараді. 

В тому часі був у Вінниці кінний відділ під командою чет. Маріяна 
Панаса, який не відійшов з Начальною Командою на південь, бо за
явився за нашим Революційним Комітетом. Він дістав наказ Ревкому 
відійти під Калинівку й зголоситися в червоному командуванні, як 
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аванrард УГА, для боротьби проти білих москалів. Панас виконан 

з місця доручений йому письмовий наказ. Наш Ревком став приготов

лятися до своїх обов'язків в УГА; організацією галицької комуністич
ної партії зайнявся артист сцени, Євген Коханенко. 3) 

Зараз після підписання договору я просив Хвилю, щоб він пові

домив булаву ХІІ. червоної армії про це, що сталося, та щоб вона 
візвала фронтові частини зустрічати галичан як союзників. На це 
Хвиля запропонував мені поїхати з ним до булави й там особисто пе

реговорити всі наші справи. Так ми і зробили. На залізничій станції в 
Калинівці була команда армії й її Революційна Військова Рада з Воло

димиром Затонським на чолі. Нас прийняли: голова Реввійськради, За

тонський, її член Аралов і командант ХІІ. армії, Муралов. Розмову 

вів Затонський, інші приявні прислухувалися. Затонський інформував
ся в мене про нашу армію, її стан і т. ін. Потім я звів бесіду на договір 

і ставив Затонському різні питання відносно поодиноких точок дого

вору. Затонський прийняв до відома факт його заключення й почат
ково відповідав позитивно на мої питання щодо зустрічі червоних з 

галичанами, достави харчів і сан. матеріялу. Коли ж я поставив питання 

про організаційну цілість УГА, він відповів, що покищо це неможливе; 

УГА буде розділена на три червоні дивізії, в яких повинна вона пе

рейти політичний вишкіл. Вона - за словами Затонського, - мусить 

"переваритися в революційному кітлі'', себто стати спражньою чер

воною армією. Після відповідного політичного вишколу стрільців і 
старшин, нічого не буде стояти на перешкоді тому, щоб УГА об'єд
нано вступила в Галичину, разом з військами РСФСР під час походу 

на Польщу. 

В дальшій розмові Затонський поставив вимогу, щоб наші фрон
тові частини на півдні негайно вступили в бій з білими москалями. 

Я завважив на це, що боєва сила нашої армії в тому моменті занадто 
слаба, щоб самостійно вести якінебудь операції; щойно коли червоні 
наближуться до фронту УГА, вона могла б взяти активну участь у бо
євих діях. 

Відносно забезпечення наших частин вінницького району харча

ми й санітарним матеріялом командант ХІІ. армії повідомив мене, що 

дасть наказ постачанню 44. дивізії, яка підходить до Вінниці, вида
вати нам усе, що нам потрібне. На цьому й закінчилася наша перша 

конференція в булаві ХІІ. армії. 

IV. 

ПЕРШІ КРОКИ й ТРУДНОЩІ РЕВКОМУ УГА 

Катастрофа нашої держави а трагедія Української Галицької Армії 

зокрема, примусили нас шукати порятунку в союзі з большевиками, 

не зважаючи на те, що їхня ідеологія була нам зовсім чужа й осоружна, 

а їхня політика в Україні зробила їх для нас ненависними. Ми були 
вповні свідомі цього, що, вступаючи у союз з червоними, мусітимемо 

3) В склад Ревкому входили люди різних партій, були й безпартійні. - Н. Г. 

520 



".грати в їх дудку". Часто томила нас думка, як довго видержуть наші 

нерви в цій ризиковній грі. Тому ми з острахом дивилися в найближче 

майбутнє. Але з другої сторони нас не покидала надія на збереження, 

через союз з большевиками, нашої збройної сили для пізнішої бо

ротьби за нашу державу. Розмова в булаві ХІІ. армії заспокоїла нас і 

відпружила наші нерви. 
Хоча підписаний нами договір ще офіційно не діяв, ми зразу 

взялися до праці, тимбільше що вінницькі большевицькі установи, 
Губнарком і Губревком Поділля, ставилися до нас льояльно. 

Загал нашого стрілецтва й мирні громадяни Вінниці сприйняли 

вістку про союз УГА з большевиками, подану на великому вічу в залі 
міського театру, з почуттям полегші. Особливо раділи вінничани з того, 

що до нас 1буде належати береження пу~блічноі безпеки й спокою, бо 
большевики за попередніми разами допускалися на мирному насе
ленні таких насильств, грабунків і вбивств, що думка про іх наближен

ня до міста наповняла всіх жахом. Зате ~галичани ~записалися в пам'яті 
мешканців дуже добре, вони вели себе культурно й були до всіх, без 

огляду на національність, справедливі. 

Ревком видав летючки для галичан і цивільних громадян, в яких 

вияснив значення нашого союзу з червоними й закликав до спокою. 

Для членів УГА став видавати свій орган "Червоний Стрілець", який 

редаrувала колеrія в складі: М. Курах, М. Опока й М. Балицький; до

писували в ньому всі члени Ревкому. Група галицьких комуністів, очо
лена Коханенком, видавала свій орган "Комуніст Прикарпаття". 

Першим конкретним заходом Ревкому була реєстрація всіх га
лицьких вояків, усіх установ УГА, як лічниці, склади, команди; Началь

на Команда при виїзді на південь залишила для тих, які мусіли оста
тися в районі Вінниці, харчовий склад в артилерійських казармах. Цей 

склад був нашою головною базою, з якої приділювано харчі лічницям 

і здоровим стрільцям. Але він скоро танув, а поповнювати його на 

початку не було чим. Щойно пізніше наш головний інтендант, сотник 

Марків, незвичайно обов'язкова людина, зумів шляхом виміни й за
купів добувати дещо. За браком власних грошевих запасів Ревком 

намагався роздобувати фонди конфіскатою банкових кант та неправ
на набутих грошей, і ці гроші вжито на харчі для стрільців, в першу 
чергу для хворих і видужуючих. 

Реєстрація всіх галицьких стрільців у Вінниці дала таку картину: 

1) в лічницях в Кримських казармах, Пол. лічниці ч. 1 (Дім для боже
вільних), в Пол. Лічниці ч. 2 та по приватних квартирах і менших ліч
ницях (у школах) списано 8.748 людей. Крім цього була ще збірна 
станиця для виздоровців. 2) Здорових зареєструвалося в нас 2.019 
людей, але чимало їх жило, з огляду на непевну ситуацію, законспі

ровано. Такі воліли не реєструватися. З) В різних місцях вінницького 

району (в Хмельнику, Літині, Летичеві, Гнівані, Браілові, Жмеринці 
і ін.) було багато хворих по лічницях і здорових галичан. Одначе іх
нього числа ми не знали; з тих місць приходили до нас кожного дня 

телеграфічні звідомлення про нові захворіння й смерть стрільців і стар-
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шин. На загал можна прийняти число галичан у вінницькому районі 
на 15.000. 4) Було також у нашому районі деяке число тих цивільних 
земляків, що в липні 1919 р. перейшли з УГА за Збруч; іх положення 
було теж дуже важке; ми помагали ім також по нашим слабим силам. 

Ревком пильно дбав про те, щоб держати большевиків здале1{а 
від наших внутрішніх справ. Ми не дозволяли ім арештувати наших 
людей, а коли часом трапився випадок, що червоний міліціонер при

держав галичанина, ми змісця інтервеніювали, відбирали придержано

го й випускали на волю. Таким чином ми мали змогу звільнювати з 
тюрми, або леrалізувати наддніпрянців і давати ім змогу втікати у без
печний район. Ми захистили таким способом сотні СС-ів; вони пода

лися потім у повстанчі райони Ю. Тютюнника. 

Ми мали свою командантуру міста й до неі большевики відсила
ли, - на нашу вимогу, - арештованих галичан. Я мусів особисто ви
зволяти отамана Ст. Шухевича, якого большевики арештували тоді, 

коли він вернувся з Балти, й передали ."Особому Отдєлові" 44. дивізії, 
де звичайно без суду арештованих ліквідували. В цій інтервенції під

держав мене голова комуністів Галичини, Коханенко, й це заважило 

на висліді наших старань. 

З Колеrією старшин, яка дала нам від УГА мандат заключити союз 
з червоною армією, ми мали чимало турбот. Залізничого получения з 
місцем її постою не було; телефоном не було теж змоги з нею зв'яза
тися, бо лінія була перервана. На наші телеграми не було відповіді 
й ми не знали, чи вони доходили до місця призначення. Мої спроб;:.~: 
знайти з нею особистий зв'язок шляхом 11. Гал. Корпусу закінчилися 
невдачею, а тимчасом у Вінницю вступили вже були червоні війська. 
З Вінниці я вислав телеграфічний наказ отаманові О. Лиснякові (чле
нові Колеrіі) зробити .переворот в Начальній Команді, проголосити 

Ревком та зірвати союз з Денікіном; якщо командуючі генерали про

тивилибся цьому крокові Колеrіі, арештувати іх і так відсунути від 
впливу на УГА. Одначе Колеrія старшин не виконала наказу, вижи

даючи дальшого ходу подій, а головно висліду переговорів Началь

ної Команди з румунами в справі переходу УГА на їхню територію. 
У Вінниці Ревком не дурив себе надією на перехід до Румунії. А тим
часом большевицький фронт щораз більше наближувався до наших 

частин на півдні. 

Якщо там утворився б Ревком УГА й проголосив приєднання до 
союзу з червоними, то це було б значно скріпило наш авторитет в 
очах большевиків і влегшило реалізацію союзного договору. Нашою 

єдністю ми могли силою примусити большевиків здійснювати їхні 
зобов'язання супроти УГА, - так ми тоді думали. Коли ж червоні 

вступили в район розташування УГА, тоді було вже пізно. Хоча Ко

леrія (властиво тоді вже Політичний Комітет) створила Начальний 
Ревком УГА й ухвалила свою акцесію до Червоної Армії, її команді ри 

зажадали видачі зброї. 

4) Ці цифри я взяв із записника підnолк. М. Кураха, який щасливо зберігся. - НГ. 
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V. 

БОРОТЬБА ЗА ВПЛИВИ В УГА - РЕОРГАНІЗАЦІЯ 

Якраз у тому часі (в першій половині лютого) переговорювали в 
Києві делеrати вінницького Ревкому, УГА й партії галицьких комуні

стів з Затонським і його поплечниками, Василем Порайком і Павлом 
Михайликом, у справі ратифікації союзного договору УГА з черво

ною армією та його реалізації. Нам ходило головно про забезпечення 
УГА харчами й санітарним матеріялом, до чого большевики зобов'я

залися в договорі, а досі (через 6 тижнів) - не виконували. Від того 
дуже терпіли наші частини, особливо хворі. Доки союз не був рати

фікований урядом УСРР і революційними партіями, які діяли в Україні, 
ми не мали законної підстави вимагати помочі від большевиків. Але 

їхня мова в Києві в лютім була зовсім інша, як на конференції в булаві 

ХІІ. червоної армії в дні 1. січня. В Калинівці Затонський не квестіону
вав важности договору й не перечив командантові ХІІ. армії задоволь

нити наші вимоги відносно харчів і ліків. Тепер, коли вже червоні мали 
цілу УГА в своїх руках, він прямо заявив, що цей договір неважний, 

що ні команда червоної армії ні КПбУ не давали нікому мандату до пе

реговорів з УГА, словом, що цей договір для нього не існує. 

Порайко, який брав участь у розмовах наших делеrатів, казав, що 

перед вирішенням справ Галицької Армії мусить бути вияснена справа 

двох комуністичних партій галичан: його й Коханенка; він прямо ви

магав, щоб Коханенко підчинився його партії, а тоді питання УГА 

буде скоро полагоджене. Коханенко категорично спротивився цій ви
мозі, довго над цим радили, і врешті вирішили скликати в травні з'їзд 

обох партій у Вінниці, який вирішить їх взаїмне відношення. Тоді За
тонський заповів свій приїзд до Вінниці й до Балти для перегляду 

УГА й обіцяв започаткувати її реорганізацію. Від тієї хвилини він по

водив себе як той, що в його руках була доля УГА, вів свою скажену 

пропаrанду за своєю партією й проти всіх наших національних свято

щів - прапора, тризуба, уряду УНР і наших державних діячів, Петлюри 
й Петрушевича. З Києва наїхало в район Балти повно його аrентів, 

деякі як політруки наших частин, а всі продовжували те, що започат

кував Затонський. Так УГА попала проти своєї волі під вплив КПбУ, 
тимбільше що Боротьбісти, з якими ми ще найбільше симпатизували, 

злилися з КПбУ й пішли по їхній лінії. 

Відрадним подекуди в цьому важкому положенні було те, що ми 
призначили деяких наших старшин політичними комісарями частин 

УГА (вищих одиниць) і большевики не могли вже цьому заперечити. 

Ми не оглядалися на партійну приналежність кандидата на політич
ного комісаря, але на його моральні кваліфікації. Практика показала, 

що наш підхід був правильний; всі нами назначені комісарі показали 
себе дуже вартісними під національним оглядом. Вони не mіддержували 

цькування комуністів проти старшин, піддержували їх авторитет в 
очах стрільців, а деякі навіть брали участь у наших намаганнях дер

жати контакт з Дієвою Армією і нашими повстанцями. 
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Але й стрільці УГА не думали "розправлятися зі старшинами по 
законам революції", як до цього заохочували комуністи; противно, 

вони ще більше горнулися до своіх старшин, та навіть іх обороняли. 
Дуже наглядним доказом цього була кривава розправа наших стріль
ців з большевицьким політкомом, убивником популярного отамана, 
Я. Воєвідки. Навіть ~чужинецьких старшин, які щиро служили справі 

УГА й разом зі стрільцями переносили всі злидні, обороняли стрільці 
перед большевиками. 

Червона армія не видержувала під ніяким оглядом найменшого по
рівнання з УГА: нездисциплінована, зле одіта (окрім політкомів), скла
далася вона в великому відсоткові з кримінального елементу, який 

вдержувано в послуху тільки нечуваним терором та обіцянками гра

бунку в новоздобутих містах. Тому командування червоної армії крізь 
пальці дивилося на нещадні ограблювання збіднілого в горожанській 

війні населення й на насильства. В зустрічі з ворогом у бої червоно
армійці не видержували слабого натиску й розсипувалися на всі сто

рони, не повідомляючи про те своіх сусідніх частин. З того приводу 

в бриrаді УСС-ів на фронті коло Чуднова нераз бувало велике обурення 

на "союзників", коли стрільцям приходилося серед втрат покидати 

здобуті становища. 

Реорганізація УГА відбулася під диктатом большевиюв так, що 

з галицьких корпусів сформовано бриrади й кожну з них приділено 
до однієї червоної дивізії. На місці Начальної Команди утворено По

льовий Штаб, обсаджений в більшості москалями. Командантом Пол. 
Штабу був Порайко, його заступником Солодуб, а начальником булави 

полк. Іванов. З тієї причини багато наших старшин залишилося без 
службового приділу; усіх іх зібрано в одному пункті, спершу в Балті, 

потім у Києві, де зосереджено теж усі резерви УГА. Скасовано посади 

польових духовників, та мимо цього стрільці задержали іх між собою, 
ніби то як учителів. В часі Великого Посту стрільці поголовно присту

пали до сповіди й Причастя, не оглядаючись на лють своіх політкомів. 
Великим щастям УГА було, що командантами бригад назначено 

випробуваних наших старшин: пполк. Альфреда Бізанца (нач. штабу 
полк. Шаманек) - в 1-ій бриrаді, сотника Юліяна Головінського (нач. 
штабу от. Ф. Льонер) - в 2-гій, і сотника Осипа Станіміра (нач. штабу 
от. Льобковіц) - в З-ій бриrаді. Всі вони були добрі боєвики, під 
національним оглядом без сумніву надійні. 

VI. 

НАСТРОІ ГАЛИЧАН, РОЗРИВ 3 БОЛЬШЕВИКАМИ 

Настрої, які панували в тому часі серед нашого стрілецтва, харак
теризує наш старшина, Любомир Макарушка, оцими словами: 

"На весні 1920. р. опинилися відділи УГА, зорганізовані в З. бриrа
ди, на протипольському фронті, в районі Чуднова, Л1тина й Бару. Га
лицькі бриrади були формально в союзі з червоною армією, одначе 

психологічної лучби з большевиками не було ніякої. Це виявилося 
кілька тижнів після нав'язання співпраці, бо вже з початком місяця 
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квітня можна було завважити, що й старшини й стрільці були поважно 
невдоволені зі союзу з большевиками. Почалася виміна думок між 

поодинокими галицькими бриrадами, ставало щораз ясніше, що роз

рив з червоною армією неминучий". 5) 
Від самого початку союзу з червоними намагалися ми вдержувати 

зв'язок з командуванням Дієвої Армії. До Вінниці приїжджав як зв'яз
ковий четар, Веремієнко. По бриrадах були таємні комітети дуже 

довірених старшин, що теж мали такі самі зв'язки. Велику обережність 
наказувала обставина, що деякі, що правда, дуже нечисленні старшини, 

як сотник В. rадзінський, пор . .Я. Струхманчук, беззастережно служили 
большевикам і пильно стежили за "контрреволюцією" серед галичан. 

rадзінський хотів здобути собі довір'я у большевиків ціною голови 
ген. М. Тарнавського; він на власну руку арештував його й віз поспіш

но до поїзду, щоб стрільці не відбили загально любленого генерала. 

Але йому це не вдалося, він мусів відставити генерала до Польового 

Штабу. Там полк.-москаль, Іванов, звільнив генерала на військове слово, 
що не виїде з Балти без дозволу штабу. Це вможливило ген. Тарнав

ському вирватися пізніше на волю й врятуватися від кулі ЧК. 
Двох останніх командуючих генералів, Осипа Микитку й rустава 

Ціріца видав Начальний Ревком в Балті большевикам, під натиском 
іх незаконної вимоги, та на велике обурення старшин і стрільців УГА. 

Ух перевезли в Москву; там Ціріц захворів і лежав у лічниці ВЧК; О. 
Микитку помістили спершу в Кожухові. В липні 1920. р. большевикн 
пропонували кілька разів обом генералам вступити на службу в чер

воній армії, але вони не погодилися. Микитка мав сказати відкрито, 
що не признає влади совітів та що воліє бути стрільцем в українській, 
чим генералом в червоній армії. Після того обох іх розстріляли в ка

заматах ВЧК у Москві. 
Відносини між "союзниками" ставали з дня на день гіршими. 

Врешті під кінець квітня увірвався терпець нашим старшинам і вони 

рішили зірвати з большевиками та вернутися під прапори Дієвої Армії. 

Наводжу тут спогад учасника цього акту, Л. Макарушки ("Діло" з дня 
26. березня 1939.) : 

"Дня 21. квітня рішилася команда 2-оі галицької бриrади пере· 
брати ініціятиву в свої руки, покинути большевиків та перейти під 
прапори УНР. До двох інших бриrад та в запілля вислано кур'єрів, які 
мали перевезти відповідні накази. 

"Мені судилося їхати з усним наказом до 3-оі бриrади, що стояла 
на фронті в околицях Бару. Тому хід тих подій мені відомий не з опо

відання, а з власного переживання. Дня 21. квітня поінформував мене, 
у приявності шефа штабу бриrади і начальника оперативного відділу, 

тодішній командант бриrади, Ю. Головінський, про те, що запало рі

шення перевороту, про виїзд парляментарів до команди польських 

військ та до ставки Головного Отамана і доручив мені перевезти 3-ій 
бриrаді наказ негайно виступити проти большевиків. На мій запит, 

чи команда бриrади має бодай якусь приблизну запоруку, що поль-

5) Пор. "Діло" з 26. березня 1939. 
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ська армія не ,потрактує нас, як полонених, відповів мені командант 

бриrади, що ніякої запоруки з огляду на наглий час не можна було 
покищо тепер дістати, одначе для нього є поза всяким сумнівом, що 
польські політичні та військові чинники використають у позитивному 

напрямі це добровільне рішення галицьких озброєних частин, бо це 

рішення матиме для польської держави поважне військове й політич
не значення. Адже ж годі припускати, щоб, по зговоренні в засадни

чих справах між маршалом Підсудским та Головним Отаманом Петлю

рою, не використано у спільній акції досвідчених галицьких частин. 
"У тому глибокому переконанні, що не можуть заіснувати такі 

перешкоди, які унеможливили б галицьким відділам брати участь в 

складі Дієвої Армії в поході на Киів, ІЗробили галицькі бриrади в днях 
23. і 24. квітня протибольшевицький переворот, отворили в трьох міс
цевостях на просторі кількадесяти кілометрів большевицький фронт 

та увійшли в контакт з наступаючими польсько-українськими час

тинами". 

В дні 24. квітня в м. Літині видав командант 2-оі галицької бри
rади, Ю. Головінський, такий наказ (вже по переході 1бриrади на про
тибольшевицький фронт): 

"Два місяці вже минуло, як Українська Галицька Армія, виснаже
на довгими боротьбами й лютою пошестю, заключила злуку з бо.ль
шевиками. 

"Великі надії покладали ми на цю злуку. Ми вірили, що вона при
несе нам визволення найдорожчої нам Галичини від польського пан

ства, але гірко на цім завелись. Вже зразу було видно, що союз з боль
шевиками веде наше стрілецтво до нової неволі - неволі московськоі' 

комуни, а не до визволення. Щож дали нам большевики? Розділили 

нашу армію між поодинокі совітсько-московські дивізії, старшин на
ших частю вимордували, частю вивезли в далекі московські лаrри, на

слали хмару комісарів і всякої іншої наволочі в наші частини, знищили 

наше пол. духівництво, хотіли вирвати ще з наших зболілих грудей наw 
послідний скарб - любов до свого Народу - і під покришкою кому

ністичних кличів стопити нас у єдину, неділиму, "совєтську Рассію". 
"Наша армія, як така, вже .перестала існувати для зовнішнього 

світу. Не маючи вже ніякого представництва, замовкла перед цілиl\{ 

світом. За неі міг говорити лише тов. Троцький, Ленін, Нахамкес, Му

ралов і прочі спасителі. 

"А тепер знов надійшов мент, де Українсько-Галицьке Стрілецтво 
скинуло своїх опікунів і відітхнуло свобідніше. 

"Може знов закинуть нам зраду? 

"Зраду закинуло нам у минулому році наддніпрянське правитель

ство, коли ми перейшли до Денікіна. Закинув нам зраду Денікін, коJІИ 
ми опинилися над пропастю безвихідного положення в його союзі і 
конечністю рятунку були приневолені шукати союзу з большевиками. 
Закинуть нам тепер зраду і большевики. Однак ні один щирий укра
їнець не посміє нам закинути, що ми зрадники cвoiro народу ... 
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"Ширший світ довідається ще про нас і осудить, чи доброю ми 
йшли дорогою, чи злою. 

"Як би не було, факт є, що в історії не було другої подібної армії, 
яка б .перейшла стільки горя, злиднів і наруг, як Ти, Українське Галиць
ке Стрілецтво. Але й нема другого приміру в цілім світі, щоб хто так 
непохитно стояв за ідею визволення свого народу, як Ти, Український 
Стрільче. Команда бриrади все йшла за голосом дорогих їй стрільців. 

І коли побачила, що послідня дошка рятунку, якого ми сподівалися 
від нашого нового опікуна завела, - рішилася на послідну пробу 

визволення. 

"Так нехай ніхто з Вас не вагається, куди йому тепер іти. Наш 
клич тепер один: скинути ярмо опікунів, опертися на власних силах 

і бити всіх ворогів. Тоді тільки станемо сильними й пробємо собі до

рогу до визволення рідної нам Галичини. 
"Нехай живе Самостійна Українська Народня Республіка!" 6) 

сот. Ю. ГоловінськиА, командант. 

До факту переходу наших бриrад до поляків і Дієвої Армії пише 
І. Мазепа: 

"Як бачимо, провідники Галицької Армії вирішили зірвати з 
большевиками ще перед початком польського наступу на Украіну і 

навіть до підписання польсько-українського договору у Варшаві. По

літичний договір був підписаний нашою місією в ніч з 21. на 22. квітня, 
а наступ польсько-українського війська проти большевиків почався 
25. квітня, на другий день після підписання військової конвенції. Оче
видно, галицькі провідники хотіли якнайшвидше спекатися свого со

юзу з большевиками, щоб не йти спільно з ними проти польсько-укра
їнських армій. Вони вірили, що це іх рішення буде належно оцінене 

керівниками польської політики. Але ці надії не справдилися. Через 
кілька днів поляки роззброїли галицькі частини й послали іх до табо
рів полонених" (Маз. цит. праця, 11/239). 

Бриrада УСС не взяла участи в перевороті проти червоних; вона 

боролася проти поляків, відступала разом з червоними аж до Махнів
ки, де врешті здалася полякам, знайшовшись у безвихідному поло

женні. Одначе цей факт дуже заважив на долі тих галичан, які в мо
менті переходу двох бриrад до поляків, залишилися в запіллі. 

Большевики жорстоко мстилися на галичанах. Найперше москов

ська Революційна Військова Рада (Реввоєнсавєт) в органі "Красная 
Армія" оголосив бюлетень .п. з. "Ізмєннікі", в якому всю вину за невдачі 
большевиків на фронті звалював на галичан. А насправді большевики 

мусіли потерпіти повну невдачу, бо їхня армія була слаба, зле озбро
єна й не ставила опору полякам. Одначе москалі використали перехід 
галичан до їхніх ворогів на те, щоб виправдати себе перед світом. Бю

летень .Реввійсради був гаслом до червоного терору проти галичан 

у запіллі. Чекісти й політичні комісарі різних частин червоної армії 

розстрілювали без розбору й суду всіх галичан, яких випадково зу

стріли. В Одесі, де була наша велика збірна станиця і чимало хворих 

б) Пор. Літопис "Червоної Калини", Львів 1937., ч. 5. 
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по лічницях, зробили погром, в якому згинуло багато членів УГА, а 
також цивільних галичан. Всіх вивезених у Киів старшин, які були в 
розпорядженні Польового Штабу, вивезено в Архангельськ і потім 

в часі перевозу на Соловецькі острови всіх іх .потоплено в Білому морі. 
Все те сталося тому, що розрив з большевиками не був, як слід, 

підготованй, і зроблений на скору руку. його ініціятори повинні 
були заздалегідь порозумітися з урядовими колами УНР й командуван

ням військ Украіни, а так само з поляками через уряд УНР. Іхня по
ведінка з галичанами, які добровільно перейшли до них для боротьби 

проти спільного ворога, була не тільки нерозумна, для них самих не

корисна, але передусім дуже нелицарська. 

Генерал Омелянович-Павленко в розмові з Мазепою про подіі НІ\ 
фронті галицьких бриrад сказав м. ін.: 

"З галичанами взагалі біда; вони не призвичаєні до наших умов 

боротьби. Тому часто роблять не те, що треба, або не тоді, коли треба. 
Ось, напр. тепер. Ми мали відомості, що Галицька армія готується до 
спільного з нами виступу проти большевиків. Тепер несподівано ми до

відались, що Галицька Армія вже виступила проти большевиків, не 
дочекавшись нас і навіть не повідомивши нас про те. Тому ми поспі
шаємо зі своїм рухом на захід, щоб допомогти Галицькій Армії, якщо 
її ще не знищили большевики" (Маз. 11/235). 

Поставу поляків у цьому історичному моменті Украіни розцінює 
шеф Уряду УНР, Мазепа, як загарбницький напад на неі у найтяжчій 

хвилині змагу проти кремлівських тиранів. Він каже: 

"Варшавський договір був для мене повною несподіванкою. Було 

ясно, що цей договір міг бути .підписаний тільки в тих умовах, коли 

польський "союзник" міг диктувати свою волю представникам УНР" 

(Мазепа 11/10). 
А трохи нижче: 

"Але при всьому несприятливому враженні, яке на мене зробив 

зміст Варшавського договору, я все таки не припускав, що поляки 
дозволять собі так по грабіжницьки поводитись зі своїм союзником. 

Вже під час перебування нашої армії в Зимовому Поході поляки так 
"чисто" повивозили з західніх повітів Волині та Поділля все, що 

тільки можна було, що тепер, коли почався спільний наступ на Укра

іну, навіть сам Петлюра залишився без належних засобів для пере

сування; він мусів тепер їздити в поїзді, що складався лише з кількох 

звичайних товарових вагонів (теплушок). Таким поїздом приїхав він 

тепер у Могилів".7) В кол. сальоновім поїзді Петлюри парадував його 
союзник Пілсудскі. 

А про поведінку поляків з галицькими бриrадами, які добровіль
но перейшли до них, пише Мазепа: 

"Саме в цей час у Вінниці стало відомо, що поляки інтернували 
галицькі частини, які .перейшли від большевиків до польсько-укра
їнського фронту. 

7) Мазепа, цит. праця ПІ/19. За свідоцтвом Мазепи поляки зажадали видачі 
панцерного поїзду за дозвіл nетлюрі переїхати кордон і їхати до Варшави. 
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Ми вважали, що перехід до нас Галицької Армії відновлює со
борний український фронт проти большевиків і зокрема ліквідує те 
роз'єднання українських національних сил, яке сталося восені 1919. р. 
Але польський "союзник", очевидно, був заінтересований у протилеж
ному. Все це зміцнило настрої як мої, так і моїх однодумців, щоб від
мовитися від дальшої праці в Уряді" (Маз. 111/22). 

Поляки, користуючись важким положенням Украіни, бльокованоі 
Заходом, пішли в Украіну в 1920. р. з метою відбудувати давню істо
ричну Польщу, з цілим Правобережжям по Дніпро. Про це говорить 

також недвозначно І. Мазепа. 

VII. 

ПРИПИНЕННЯ ТЕРОРУ ПРОТИ r АЛИЧАН 
В тому часі, коли на фронті галицьких бриrад і в запіллі діялися 

трагічні речі, я був у дорозі до Харкова, де брав участь у 4. Всеукра
їнському з'їзді рад як делеrат бриrади УСС-ів. Окрім мене прибули 
до Харкова ще Ф. Конар і інші галичани, м. ін. також Іван Сіяк. Цей 

останній, що правда, не був членом згаданого з'їзду, але як член РКП 
та ще з широкими повновластями від Троцького, мав там деякі впливи. 

Тоді ми ще не знали нічого про поставу УСС-ів після .переходу двох 

інших галицьких бриrад; настрій проти галичан був тоді загальний, 

і ми найшлися в дуже важкій атмоофері серед членів з'їзду рад. То
дішній прем'єр УСРР, Христіян Раковський, звітуючи з'їздові про 
подіі на протипольському фронті, інформував про галичан у дусі офі

ційного бюлетеня верховноі московської Революційної Військової Ра
ди. "Ми - мовляв - пригорнули Галицьку Армію в тяжкому поло
женні, нагодували, озброїли, а вона встромила нам ніж у спину". 

Але був на залі політком 44. дивізії, Михайло Кручинський, який. 
був у боях на фронті й бачив дуже хоробру поставу УСС-ів. Він, -
хоч і був фанатичним комуністом, не мав у собі знаного московсько

го шовінізму, супроти галичан був льояльний і культурний. За те наші 

люди цінили його й у небезпеці провели через повстанчі райони та 
помогли йому втекти до Харкова, на з'їзд рад. Після звідомлення Ра

ковського, Кручинський сейчас зголосився до слова й став гостро кри· 

тикувати становище голови Раднаркому. Він сказав, що був у боях 
з УСС-ами й подивляв їхню хоробрість. П'ятьох він зголосив до від
значення за хоробрість, - а тов. Раковський сидить собі спокійно в 
Харкові, спить вигідно, курить гаванни й ходить у шовковій рубашці; 

його не їдять воші, як нас на фронті, він не має поняття про наші тяж

кі бої, а звітує на підставі повідомлення Реввійськради в Москві. 

"У нас, - говорив він, - давніше переходили цілі дивізії до во
рога й ми не складали на них вини за невдачі. А тепер ми обвинува
чуємо бідну Галицьку Армію за наші власні промахи. Бо це нам тепер 
вигідно. Я тверджу, що більша частина вини за останні невдачі на на

шій стороні. Ми не зуміли підійти до галичан, не брали до уваги їх
ньої психіки і відштовхнули іх від себе". 

Слово Кручинського зробило велике враження на приявних·чле-
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нах з'їзду. Вони почали зміняти свою думку про галичан. Я просив 
Кручинського, щоб ми на спілку подбали про регабілітацію галичан, 
проти яких в терені шаліє терор. Кручинський без вагання погодився 

на те, й ми зразу пішли, в часі перерви нарад з'їзду, до Раковського 3 

вимогою, щоб він покликав слідчу комісію, яка б прослідила точно 
стан на фронті в місяці квітні. Раковський не заперечив. Зараз по з'їзді 
він покликав комісію з трьох партійців, між ними - на наш внесок -
галичанина Івана Сіяка, які зачали урядувати. Вже в половині дохо
дження комісія станула на становищі, що 60 відсотків вини в подіях 
на фронті галицьких бриrад по стороні тих комуністів, які працювали 
між ними. Вони своєю глупою поведінкою викликали таке огірчення 
галичан, що ці зірвали союз з большевиками й перейшли на противну 
сторону. 

На підставі цієї опінії комісії зразу було відкликане стосуванн)f 

терору проти галичан і видано дозвіл наново організувати галицькі 
частини для боротьби з поляками. 

Тоді був тільки один осередок, де зібрано галичан, а саме табор 
праці к. Ярославля над Волгою, куди большевики запроторили Кіш 
УСС-ів з Києва при кінці квітня 1920. р. Але охочих до служби в чер
воній армії не найшлося багато. Там зорганізовано три малі сотні по 

100 крісів і відправлено на протипольський фронт. Це були рештки 
W"A, яка літом 1919 р. перейшла Збруч в силі 80 тисяч крісів. Вони ще 
боролися на протипольському фронті, в армії Тухачевського - за 

большевицькі інтереси, поки іх, в добі ризьких переговорів, осінню 
1920. р. не розформовано. Большевики не знали, що ім робити з тими 
недобитками УГА; спершу вжили іх до міліції в Києві, а коли вони 

відказались воювати проти українських партизан, розформували й іх. 
~оли не брати до уваги цього останнього епізоду - то насправді 

УГА перестала існувати в квітні 1920. р. 

VIII. 

висновки 

Лукава доля не щадила ударів УГА; від самого початку 11 засну
вання приходилося ій боротися в незвичайно важких умовинах. Наше 

геройське стрілецтво гинуло не тільки від ворожих куль, але й від 
жахливих епідемій, голоду й моральних мук, які воно переносило. 

Гинули юнаки галицької Волости за волю рідного краю на очах рів
нодушного до іх високих ідеалів Заходу, того самого, що мов на 

глум, проголосив гасло самовизначення народів, а на ділі піддержував 

імперіяльні змагання історичних ворогів українського народу. Приму

шене обставинами галицьке стрілецтво шукало порятунку у військо
вих конвенціях з ворогами Украіни: то правими, то лівими москалями 

й силою обставин стояло формально проти рідних стягів УНР. Але 
воно ні на х&илину не спускало з ока свойого національного прапору, 
ніколи не виступило вороже проти братів, а, де могло, їм помагало. 
Про час союзу УГА з денікінцями пише Юрко Тютюнник: 

"Українська Галицька Армія не тільки не робила ворожих кроків, 

530 



а - навпаки, помагала нам, чим могла. Так у м. Пикові, де стояла га
лицька артилерія, Київська Дивізія замінила свої старі гармати на 
нові. Опріч того взято з десяток гарматніх коней, на які видано роз
писку, що коні взяті позичково в УГА і будуть повернуті ій при пер
шій зустрічі. 

"Штаб галицької артилерії і штаб Київської дивізії в час постою 
в м. Пикові обідали і вечеряли разом, галицькі стрільці помагали всім 
нашим козакам. В с. Корделівці була розташована інтендантура Га
лицького корпуса, здається І-го. Відношення були такі, неначеб то не 

було ніякого договору з Денікіном. До шпиталю галицького кор.пуса 
передано хворих старшин і козаків Київської дивізії. Отак виглядала 

на практиці "чорна зрада" галичан, про яку в свій час стільки галасу

вали в Кам'янці і Проскурові. Так виглядала "прірва" поміж синам11 
одного народу, про яку й досі не забувають кабінетні вчені Гали
чини, що ніколи не відчули тоі єдности, яка лучила й лучить синіе 

народу, які спільно проливали свою кров за велику ідею. 

"Ні Андрусів, ні Риrа, ні Зятківці, ні Варшава не всилі розірвати 
спільноти нації. Психологія нації не рахується з договорами, які під· 

писується без згоди самої нації . . . В боротьбі за самостійність проти 
своєї нації стануть виключно ренеrати, а таких в УГА не було". В) 

Так же само інтересні голоси наддніпрянських військових і по

літичних діячів про союз УГА з червоною армією. Політичний рефе

рент армії УНР, П. Феденко, писав з м. Уманя в дні 15. січня 1920. р. до 
команданта Київської дивізії, Ю. Тютюнника: 

"Не знаю я, чи відомо Вам про всі .перипетії галицької трагедії, 

що називається "від Денікіна до большевиків". По напрямках, які 
брала наша армія, мені ясно, що про злуку армій наше командування 

не знало. А така умова підписана була 24. грудня 1919. р., по якій ГА 
визнає одне правительство й одне командування на чолі з ген. Омеля

новичем-Павленком. Після того акту треба було нашій армії рушити 

в район Вапнярки-Гайсина (в тих районах уже два тижні не було де

нікінців) і фактично закріпити об'єднання. Це не сталося. УГА, дожи
даючи, почала роздумувати. Бо що ж ми можемо дати галичанам окрім 

гарних слів? Ні грошей, ні Галичини. А большевики ім дають перше й 
обіцюють друге. 12. січня 1920. р. УГА об'явила себе частиною радян
ських армій з певного рода автономією. 

"Коли стан нашого війська і стратеrічне положення не дозволя

ють провадити партизанську боротьбу успішно, то законно цілком 

для війська шукати виходу, який те військо може врятувати, як орга

нізовану одиницю. Цим виходом може бути допомога боротьбіста:.1 
організувати окрему українську армію". 9) 

Хитання УГА то вправо, то вліво, яке було наслідком безвихідно· 
го стратеrічного й .політичного положення нашої армії, все ж таки пе 

8) Пор. Ю. Тютюнник: "Зимовий похід", Коломия-Киів 1923., В-во "Трембіта", 
ст. 31-32. 

9) П. Феденко може ще не знав тоді, що Боротьбісти, під напором большевиків, 
зрезиrнували з власної червоної армії і злилися з КПбУ. Це й для нас було великим 
розчаруванням. УГА проти своеї волі опинилася під впливом КПбУ. - Н. Г. 
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викликувало серед га.дичан зміни в їхній ідеологічній настанові. Ось 
що каже про це Ю. Тютюнник у згаданій уже праці: 

"Обидві українські армії своїм завданням уважали боротися за 
ідею Соборної Української Держави. Обидві армії мали одну конкрет
ну ціль до вияснення політичної ситуації, принаймні до весни 1920. р. 
схоронити себе, як організовану боєву силу для того, щоб стати 

основою Украінської Держави. Обидві армії в серцях пестили думку 

про час, коли договір з 24/ХІІ 1919. року не буде таємним, коли з ним 
не треба буде ховатися перед ворогами. 

"Та доля була проти нас. Будучи думкою разом, армії пішли різ
ними шляхами, та все мріяли про момент фактичної злуки. 

"Свої рішення обидві армії приймали самостійно, бо урядові цен

три були далеко, а коли й подавали деякі поради, то звичайно з вели
ким опізненням. Тому в арміях (УНР і УГА) не підносилося питання 

про "зраду" чи "авантуру" в зв'язку з тим, чи іншим потягненням 

своєї боєвої сестри. Військові були більш об'єктивні у відношенні до 
військових, чим .політики до політиків. 

"Найбільшого подиву гідна впертість УГА, з якою вона намага
лася схоронити свою боєву силу. Ця сила була потрібна українському 
народові. В похмурих днях осені 1918. р. народилася вона і, тільки 
зіп'явшись на ноги, мусіла стати в обороні своєї Батьківщини. Від 

берегів Сяну й гір Карпат до самого Дніпра вона пронесла національ
ний прапор, все більше й більше переймаючись ідеєю боротьби за 

Соборну Українську Державу. Лишена без політичного проводу, вона 
не все вірно орієнтувалася в незвичайно складних політичних обстави
нах і внаслідок цього помилялася. Було в неї палаюче любов'ю до 
Батьківщини серце, та не було належного політичного досвіду й ви

тривалости, щоб холодним розумом зважити всі "за" і "проти" перед 
прийняттям рішення. Внаслідок цього прийшла катастрофа, - і Укра

їнської Галицької Армії не стало в ясні й теплі дні весни 1920. р. То є 
страшна катастрофа. 

"Кожна армія, ідучи в бій, може загинути, але загинути за власну 

ідею не шкода. Виступ УГА проти росіян приніс великі користі во

рогам, а нам зробив шкоду. Він був передчасний і необдуманий. 

"Поки живі бувші члени таємної Начальної Команди (автор має 
на думці членів Колеrії Старшин при Начальній Команді УГА - Н. Г.) 
обов'язком їх є перед Батьківщиною подати, котрий з ворогів, і як 
саме спровокував виступ, що потяг за собою неоправдану катастрофу. 

"Поза іншими була в обох арміях одна ціль: зберегти себе через 

зиму 1919/20 для дальшої боротьби. УГА політично оборонялася. Мо
мент для виступу був невдало вибраний і, як наслідок, прийшла ката
строфа; ціль не була осягнута". 

П. Феденко і Ю. Тютюнник писали, так би сказати, по гарячим 
слідам трагічних подій та під їхнім безпосереднім враженням. Але ще 
більше переконують наші пізніші мемуаристи своїми рефлексіями про 
УГА та її трагедію, а саме: ген. Олександер Удовиченко, ген. Антін 
Кравс, ген. Мих. Крат. Всі ці наші визначні військові діячі позитивно 
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розцінюють поставу УГА в моменті найглибшої трагедії. Ген. Удови
ченко в своїй праці "Україна у війні за державність", що її видав кол. 

УСС, Дм. Микитюк, у Вінніпеrу 1954. р., каже: 
"Коротке примусове перебування галицьких стрільців у складі чер

воної армії не тільки не розклало їх духових сил і не знищило націо
нального почуття, але навпаки, після всього пережитого, ці якості в 
них ще більше зміцнилися та скристалізувалися". 10) 

Учасник .подій в УГА того часу, лікар УГА, д·р Володимир Біло
зор, вияснює причини непохитности галицького стрілецтва словами: 

"Наша Галицька Армія була свого роду армією добровольців, елі
тою галицького села. Слабодухи залишилися при переході за Збруч 

по домам; перейшло около 80 тисяч ідейних вояків, щоб через Київ 
вернутися у ЛЬвів. Висока мораль галицького стрілецтва, це унікат в 

історії воєн, коли брати до уваги злидні й недостатки УГА. Револю

ційні кличі могли здеморалізувати кожну частину й спричинити кри· 

вавий виступ проти старшин, до якого закликали Затонський і Порай

ко. Але глибоке розуміння військової дисципліни і правдиво демокра·· 
тичний дух галицького стрілецтва склалися на його незрівняну відпор

ність проти трійливих кличів большевицької пропаrанди". 
До слів д-ра В. Білозора не приходиться нічого додавати. 

У висліді фатальних помилок, які робив Захід у роках визвольної 
війни України - коли то можливо було легко зліквідувати червону за

грозу - світ надовго опинився в обличчі смертельної небезпеки збоку 
кремлівських сатрапів. 

10) Ген. О. Удовиченко : цит. твір, ст. 141-142. 
Ген. А. Кравс: "За українську справу". 
Ген. М. Крат : стаття "Різними шляхами", надр. в Бюлетені ОбВУА, додатку 

до "Народньої Волі" з дня 4. серпня 1955., ч .30. 

Бронепоїзд "Ворошилов" здобутий частинами УГА від большевиків в 1919. р. 
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о. Ізидор Сохоцький, 

Підхор. У.Г.А. 

ПОЛЬОВИЙ ШТАБ ЧУГА 

Коли Українська Галицька Армія опинилася з початком 1920. р. 

в союзі з большевиками, вирішила радянська влада розбити суціль

ність цієї армії, переорганізувати її в три бриr'ади та порозділювати 

між різні свої частини. Завдання реорганізації доручила створеному 
для цієї мети т. зв. "Польовому Штабові Червоної Української Галиць

кої Армії" (ЧУГА). 

Дня 27. лютого 1920. р. приїхав до Начальної Команди в Балті 

член Реввійськради при ХІІ-ій радянській армії в Києві, Володимир 
Затонський, з новим командантом ГА та іншими большевицькими 

співробітниками і того ж дня розпочав свою діяльність Польовий Штаб. 

Командантом армії на час її реорганізації став галичанин Василь 
Порайко, що в час війни побував, як військовий полонений, в Росії 
і там вступив до комуністичної партії. Жив він стало в Києві і тілью1 

два рази приїздив до армії. Усю працю виконував за нього його за

ступник Солодуб, наддніпрянський українець-комуніст, що був ше

фом штабу оборони Києва в час наступу на нього об'єднаних укра
їнських армій в серпні 1919. р. Була це молода, доволі приступна лю
дина, що при щоденній зустрічі і розмовах зі ста'J>шинами штабу ско
ро українізувалася. Шефом штабу був москаль, полковник царської 
служби, Іванов. Він відносився прихильно до УГА і високо її цінив. 

Був помітно вдоволений, коли старшини, у відсутності комуністів, ти

тилували його: "Пане полковнику!" Ходили поголоски, що він нама

гався виєднати у большевицької влади затримання одноцілости УГА, 

і стояв за перекиненням її для реорганізації на Полтавщину. 

Референтами Польового Штабу залишилися здебільша колишні 
референти Начальної Команди. Прибув тільки новий, присланий з 
Києва, референт артилерії, полк. Камінський (він називав себе "Ка
менський"), що в листопаді 1919. р. їздив як делеrат від Дієвої Армії 
з галичанами до Одеси на пеоеговори з денікінським командуванням. 

Політичним комісарем при полк. Іванову був зразу наддніпрянський 
комуніст, мабуть жидівського походження, Пучка, а опісля сот. Кон
драцький. Політичним комісарем штабу був сот. д-р Омелян Паліїв. 

Важною установою при Польовім Штабі був "Політичний Відділ", 

який мав стежити за "правовірністю" членів армії та виховувати іх в 
комуністичному дусі. Він іменував політичних комісарів при частинах, 
давав ім вказівки та відбирав від них звідомлення про іх роботу та про 
настрої серед старшин і вояцтва. Начальником "Політичного Відділу'' 

був Павло Михай.1.1ик, а його заступником Матвійків, оба скомуні
зовані в Росії галичани. Оба вони враз з Порайком належали до ос
новників " Комуністичної партії большевиків Галичини і Буковини". 
По відступі УГА з Києва видавали вони в Житомирі орган цієї партії 
"Галицький Комуніст" і намагалися поширювати його нелеrально між 
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галицькими частинами. Секретарем "Політичного Відділу" був чет. 
Михайло Біляч, а адьютантом Михайлика молодий наддніпрянський 
жид Туманов. Був він мабуть "оком" чрезвичайки в "Політичному Від
ділі". Спричинив він в Балті свойого роду сензацію, коли то Солодуб 
покарав його кількаденним арештом за виголошення на вечірці, вла

штованій українською громадою міста для членів Польового Штабу, 

порнографічного вірша в російській мові. Цей, небувалий в тодішній 
комуністичній дійсності, вчинок Солодуба був хіба доказом, якої 
вільнодумности й відваги набрався він від зіткнення з галицькими ча

стинами. 

На місце дотеперішніх військових судів створено при Польовомv 

Штабі "Революційний Трибунал ЧУГА". Головою його став зразу 
Пучко, а опісля Кириченко. Членами його, або заступниками, були от. 
д-р Степан Шухевич, сот. Володимир rадзінський, якийсь комуніст з 

Москви і Василь Сірко. Слідчими стали давні військові судді УГА. 

Був теж при Польовому Штабі "особий відділ", себто чрезвичай
ка. Очолював його молодий галичанин Василь Сірко, що покінчив пе

ред війною кілька кляс украінської приватної гімназії в Рогатині. За
ступником його був колишній заступник голови "Начального Ревкому 
ГА" підстаршина Миськів. Слідчими й аrентами були галичани, колиш

ні члени австрійської, а опісля украінської жандармерії. 

Коли зважити, що· на чолі "Ревтрибуналу" став зразу мало інтелі
гентний і обмежений комуністичний фанатик Пучко, а rадзінський і 

Сірко були кар'єристами, що своєю ревністю старалися перевищит~1 
правдивих комуністів, то обі ці останні установи могли записатися в 

історіі ГА кривавими буквами. На щастя так не сталося. Пучка замінив 
незабаром далеко інтелігентніший і зрівноважений Кириченко, на яко

го мали вплив от. Шухевич і слідчі судці. Фактично було засуджено 
на смерть і то за головства Пучка, тільки двох старшин. Та до вико
нання присудів не прийшло. Галицькому сотникові-інтендантові умож

ливили втечу стрільці, які везли його в ночі на розстріл. Знову ж над
дніпрянський сотник в галицькій службі дістав на другій розправі, Д.J 

якої довів от. Шухевич нароч~юю хибною інтерпретацією большевиць
коі судової процедури, кіль1<'.\ літ примусових робіт. Більшу кількість 

доносів на старшин вдалося Шухевичеві знищити .. Кружляли вправді по 
Балті чутки, які виходили від співробітників чрезвичайки, що вона ви

крила великий заговір старшин проти радянської влади, але короткий 
побут в Балті не дав Сіркові розмахнутися. 

Доручену собі організацію армії .переводив Польовий Штаб з ве
ликим поспіхом. Наближалася весна, а тим самим збільшувалась мож
ливість війни з Польщею. Большевики хотіли скріпити свій фронт 
зразковими під військовим поглядом галицькими частинами. До того 

ці частини у випадку війни могли бути великим політичним козирем 
в іх руках. Зрештою ГА перебувала в районі, охопленім численними 
повстанськими організаціями. Недалеко того району оперувала теж 
армія "Зимового Походу" ген. Павленка. Большевикам були знані на

ціональні настрої ГА. Це була теж причина, що вони намагались ви-
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везти якнайскоріше армію з цього району і розділити їх між радянські 
частини, щоб забезпечити себе від усяких можливих несподіванок. 

Реорганізація армії відбулася після плянів, вироблених полк. 
Шаманеком, пристосованих до організаційної - трійкової - системи 
радянської армії. В тім часі Команда І-го Корпусу була в Чечельнику, 
П-го Корпусу в Бершаді, Ш-го Корпусу в Берrдорфі на Херсонщині, 

команда Етапу Армії в Бірзу.'!і. Довкола цих місцевостей були роз

ташовані бриrади, що входили в склад поодиноких Корпусів. В тих ра
йонах відбувалася теж реорганізація. 

Польовий Штаб переформував ІІ-ий Корпус в 1-шу бриrаду УСС, 
1-ий Корпус в 2-гу бриrаду, а ІІ-ий Корпус в З-тю бриrаду. Кожна 

бриrада складалася з команди бриrади, з трьох полків піхоти по три 
курені, одного полку кінноти двох-сотенного складу, одного легкого 

гарматнього полку і одного важкого гарматнього дивізіону та інших 

допоміжніх установ. Дотеперішні бри~ади стали полками з поперед

німи числами. Четверту бриrаду розділено між полки І-го Корпусу, 
п'яту 6риrаду вжито до формування кінноти І-го Корпусу, чотирнад

цята бриrада стала Запасним Кошем З-ьої бриrади. Кавалерійська бри
rада стала Кінним полком З-ьої бриrади. Частини Етапу Армії роз

ділено здебільша між 1-шу і З-тю бриrади. 

З реорганізацією армії йшла воднораз посилена праця над скому
нізуванням галицьких частин. Передусім заборонено національний гимн 

"Ще не вмерла Україна", а заступлено його "інтернаціоналом", жовто
блакитний прапор заступлено червоним, на місце тризуба наказано 

вживати червону п'ятираменну звізду зі серпом і молотом. Скасовано 

старшинські ступені і відзнаки та ·заведено ранrи по посадам. Виділено 
зі складу ГА наддніпрянців, передусім старшин. До всіх частин при

ділено політичних комісарів, яких завданням було виховувати членів 

армії в комуністичному дусі та стежити за їх поведінкою. Особливу 
увагу присвячено старшинам. Началася шпіонажа та отверте нацькову
вання стрільців .проти старшин. Самі Затонський і Порайко назива
ли на мітінrах старшин ворогами українського народу та взивали ря
дове вояцтво до розрахунку з ними. Ширив теж комуністичну про

паганду видаваний в Балті для армії орган "Червоний Стрілець." 

Та всі ці спроби "розслоїти" армію не вдалися. Вони тільки огір
чили старшин і стрілецтво, а ч~ру.га над національними святощами на

строїла вороже до комунізму навіть тих, що зразу зв'язували деякі 
надії із злукою з більшовиками. Самі більшовики своєю пове· 
дінкою відтрутили ГА від ~ебе. Причинилися до того теж поси
лення повстанського руху та агітація емісарів наддніпрянського уря
ду, які голосили, що на фронті стоїть наддніпрянська армія та, що в 
весною начнеться її наступ враз з масовим протибольшевицьким зри

вом в Україні. Галичани вважали все злуку з Денікіном і большеви
ками за хвилеву передишку, щоб, отрясшись з тифу, мо·гти ще при
служитись справі української державности. З хвилиною закінчення ре
організації армія була вже психічно наставлена до зірвання з боль
шевиками. 
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При кінці березня 1920. р. відійшли дві перші бриrади на фронт. 
1-ша 6риrада увійшла в склад 44. радянської дивізії, якої команда 
була в Бердичеві, і зайняла позиції в околиці Чуднова. 2-ra бриrада 
відійшла до 45. рад. дивізії з осідком команди в Жмеринці і зайняла 
позиції в околиці Літина. Обі ці дивізії входили в склад ХІІ. рад. армії 
з осідком команди в Києві. З-тя бриrада виїхала 9-.ro квітня в розпо
рядження 48. рад. дивізії ~ осідком ко.манди у Вапнярці і зайняла фронт 
на південь від Бару. Ця дивізія належала до XIV. рад. армії з осідком 
Команди в Одесі. Польовий штаб виїхав двома транспортами, 30-го 
березня і З-го квітня до Києва. Туди подався теж Запасний Кіш 1-оі 
бриrади УСС та деякі інші запасні частини армії. 

Так сповнив польовий штаб своє завдання. З початком квітня пере

стала ГА, як цілість, існувати. Уі розбито на три, організаційно не злу

чені і доволі далеко відд:>.ленї ~іл себе частини. Вправді Польовий штаб 

не розв'язано, але він не керував вже армією й його існування було 

тимчасове. Не виключене, що большевики у зв'язку з назріваючою вій
ною з Польщею маJш якісь шrяни відносно галицьких частин і тримали 

Польовий штаб в резерві. 
А тимчасом політична атмосфера почала згущуватися. Говорено 

щораз більше про війну з Польщею. Над Києвом почали появлятися 
польські літаки і скинули наgіть одного разу на місто кілька бомб. 

В такій атмосфері розпочався 23-го квітня в Києві з'їзд делеrатів 
комуністичних ячейок при гг.лицьких фронтових і запільних частинах. 

З'їзд мав вибрати радянський уряд для Східньої Галичини. йшли 
дискусії на тему, яке становище мають зайняти делеrати на з'ї·зді -за
явитися за самостійність Галичини, чи підчинитися московській вла:ді. 

Про тодішні опозиційні настрої свідчить факт, який стався недовrо 
перед тим при виборах до київської ради робітничо-салдатських де

путатів, себто, до місцевої Думи. Після большевицької практики право 
голосування при таких виборах мав кожний присутній в даній :місце

вості, хочби поселився там перед кількома днями. А що галичан було 

в Києві понад три тисячі, вони мали право вибрати навіть свото де
путата. "Політичний Відділ" поставив кандидатом недавнього коман

данта ГА Василя Порайка. Та галичани не голосували на нього, а ви
брали депутатом редактора "Червоного Стрільця", кол. УСС, Федора 

Палащука - Канара. В тодішніх умовинах була це отверта контр

революція. 

Та до дебат на згадану тему на з'їзді не прийшло. Під час нарад 
прийшла вістка про виступ двох галицьких бриrад проти больше

виків. З'їзд вибрав радянський уряд для Галичини з сімох членів під 
проводом Володимира Затонсько.го і з двома наддніпрянськими поля

ками та перервав свої наради. Галицькі частини в Києві роззброєно, а 

старшин некомуністів ув'язнено. Польовий штаб автоматично переста13 
існувати. 
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Д-р ВоJІодимир Бемко, 

Сотник УГА. 

ГАЛИЧАНИ В ОДЕСІ 

На підставі військового договору з Добрармією мала Україн
ська Галицька Армія перейти в район Балта-Бірзуля-Одеса. В Одесі 

мали бути зорганізовані лічниці для хворих на тиф, приюти для ви
здоровців, врешті Збірна Станиця для здорових стрільців. Ціла армія 
мала бути виряджена в одяг, обуву та потрібну кількість озброєння. 

Були в тому часі вістки, що УГА буде зміцнена частинами укра

їнських військ з бувших полонених в Італії. Приїзду іх сподівалися 
кожного часу. В грудні 1919. р. виїхала з корпусів група старшин 

і підстаршин до Миколаєва для зорганізування Збірної Станиці для 
цих був. полонених. Та вони не приїхали, а тимчасом Миколаїв 

був загрожений наступом большевиків. 
Командантом Збірної Станиці УГА в Одесі був назначений о-::-. 

Оробко, який теж був часово зв'язковим УГА в штабі юг0-западного 

фронту ген. Шіллінrа. Група старшин та підстаршин, призначена до Ми

колаєва, задержалася в Одесі. Всіх приміщено у Збірній Станиці, яка 
з дня на день поповнювалася виздоровцями-стрільцями, а також поло
неними галичанами, що іх загорнули були в часі боїв денікінці. З них 

організовано окремі сотні, умундуровувано і відсилано до шта1бу УГА 
в Бірзулю. 

Збірна Станиця містилася в казармах при вул. Морозолівській. 
Були зорганізовані приюти: ч. І. при вул. Канатній, - командантом був 

сот. Микола Когут, ч. 11. при вул. Чорноморській і ч. ІІІ. біля Збірної 
Станиці - командантом був пор. Микола Дереш. 

Зорганізовано дві військові лічниці, ч. І. - командантом був пор. 

Воробець, і ч. 11. - командантом був от. Гарабач. 
В Одесі були великі магазини, припаси одягів, обуви, білля - ус~ 

англійського походження, - а також аптечні склади. 

Відповідний лікарський догляд, відпочинок і добре прохарчуваннїІ 
робили своє 1). Всі виздоровці одержували повне, нове умундурування. 

Начальна Команда УГА, яка урядувала у вагонах на станції в Бірзулі, 

призначила в січні 1920. р. сот. Володимира Бемка зв'язковим і політ. 

референтом при штабі юг0-западного фронту в Одесі. 

Завданням зв'язкового старшини було слідкувати за подіями на 
фронті, давати поміч Збірній Станиці, лікарням та приютам, найти 

зв'язок з місцевим населенням, поладнувати запотребування УГА та 

щоденно звітувати, по ~прямому дроті, про "подіі дня" штабові УГА 
в Бірзулі. 

Поява галичан в Одесі робила враження справжнього, здисциплі
нованого війська, зокрема коли всі вояки появилися в нових, англійсь

ких одягах з новими крісами. В пристані Чорного Моря були маrазини, 

мабуть Дніпросоюзу, і в них виконували службу охоронної варти стріль-

1) А. Шостакевич: "Спомини з Одеси", Істор. Календар "Черв. Калини", 1928. 
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ці-галичани. В тому часі чимало було грабунків, - там де сторожили 

галичани, - шумовиння не показувалося. 

Українці Одеси гуртува.Лися в клюбі "Просвіти". Туди заходили і 
стрільці і старшини. З початку населення Одеси гляділо на галичан 

кривим оком, мовляв "союзники Москви". Та з часом галичани здо

були собі повне довір'я, а то й велику поміч в скруті. 
В домі контрадмірала чорноморської фльоти, Остроградського, на

в'язав сот. В. Бемко контакт із старшим громадянством Одеси. У зв'яз
ку з виїздом Уряду УНР за кордон Украіни, заснувався в домі Остро
rрадського комітет, в CKJlaд якого входили представники політ. угрупо

вань: соціял-самостійників, соц-демократів, правих соц-революціоне

рів, соціял-федералістів. Комітет здавав собі справу, що білоrвардей

щина розкладається, але всі надії покладав на сили повстанських заго

нів, та на евентуальну співпрацю УГА. Комітет відбував майже щоден

но свої сходини-наради; до Комітету притягнено генерала Сокиру-Яхон
това, що був у штабі денікінців, з тим, що він мав обняти становище 

головно-командуючого повстанськими військами УНР. Пляни Коміте
ту були: перебрати владу в Одесі, опанувати Херсонщину, нав'язати 

зв'язки із заходом та з урядом УНР. Як говорили, Комітет був у зв'язку 
з ген. Дельвіrом, що був головою місії УНР в Букарешті. 

В тому ж часі в Одесі з дня на день побільшувався хаос. Про вій
ськову дисципліну серед денікінців не було мови. В місті, в ясний день, 

бували :грабункові напади, а то й вбивства. Частина Одеси, зв. Молда
ванкою, була в руках місцевих комуністів, звідки теж рекрутувалися без
численні "нальотчики-грабіжники". Навіть в день, коли хто із старшин 

денікінців появився в цій дільниці - живим не повертався. Рядових во
яків там тільки обрабовувано та відбирано ім зброю. На фронті пану
вав безлад. Наступали фактично на денікінців подекуди повстанці, а 
за повстанцями збирала овочі побіди 45. дивізія червоної кавалерії. 
В січні 1920. р. в білий день згинув на вулиці Одеси шеф військової 
жандармерії з рук комуністів. Між нальотчиками бували і офіцери -
денікінці. 

Каварні, ресторани переповнені. В крамницях повно всяких харчів. 
починаючи від білого хліба та напитків. Одеса бавилася! Коли йдеться 
про настрої серед загалу одеситів, то цивільне населення взагалі вій
ною не цікавилось, не боліла іх утеча денікінців - всі ще вірили, що 

Антанта не допустить большевиків до Одеси. В порті стояла ж пре
цінь воєнна фльота Антанти. 

При допомозі українців - комуністів - боротьбістів нав'язано теж 

зв'язок із комуністичним комітетом на Одесу, в склад якого входили: 

боротьбісти, борбисти, ліві есери та ще якесь ліве політ. угруповання. 

Цей комітет старався одночасно найти зв'язок з галичанами, і на його 
наради ходив сот. І. Цьокан. 

Таким чином зв'язковий Нач. Команди УГА був постійно інформо

ваний про політичні настрої одеситів та згідно з наказом звітував 

Начальній Команді в Бірзулі. Мабуть в перших днях лютого 1920. р. 
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одержав він з Бірзулі такий наказ: "Згідно з нашими відомостями, 
на Одесу наступає 14. армія, в Києві йдуть балачки, супроти інфор
мацій лівого та правого комітету в Одесі - Ваше завдання но
воприбулих витати, задержати невтралітет - сот. Ом. Паліїв". 

В цих днях Одеса представляла хаос в найвищому ступневі. В 
опір та оборону Одеси не вірив навіть штаб юг0-западного фронту. 
Станції були переповнені поїздами. В пристані було повно транспор
тових і воєнних кораблів. Всі старалися якнайскоріше виїхати з міста. 

Евакуовано військові лікарні, майно, родини військовиків. Дантейські 
сцени. Не було зглядів ні на вік, ні на ранrи, ні на пол - кожний про
бивав собі ліктями дорогу, тратуючи все, що було під ногами. В на

товпі губили мужів, жінки, батьків, дітей ... кожний рятував себе. Всіх 
опанувала божевільна паніка. 

Стративши всю надію, запропонував ген. Шіллінr УГА перебрати 
владу на цілому Правобережжі, включно з Одесою, від чого УГА му

сіла відмовитися. Серед неї назрівала нова орієнтація спільної акціі 
з боль~шевиками проти Польщі. При злуці з большевиками галичани 

мали надію на спільний з ними, як союзниками, іпохід на Польщу в 

цілі звільнення Галичини. 
До перебрання влади пірвався тільки був. царський генерал Соки

ра-Яхонтов, - як пізніше показалося, людина слабого характеру, що 
користаючи із співпра1ці з комітетом під проводом контрадмірала 
Остроградського, створив собі в Одесі "галицький штаб", з от. Зего
жем у проводі. Дня 6. лютого, т. зн. один день перед приходом боль
шевиків до Одеси, він проголосив афішами і в часописах ·свою владу в 

Одесі й околиці іменем Директорії УНР. 

Він підшився під галицьку фірму, і при помочі галицьких частин, 

які були в Одесі, хотів виконувати свою владу. Тим спричинив недовір'я 
большевиків до галичан взагалі, але також і те, що англійська та фран
цузька місії, утікаючи з Одеси, повезли у світ вістку, що •галичани пе

ребрали в Одесі владу і утворили фронт проти большевиків. 
Місцеві комуністи опанували велику частину Одеси по вул. Пре

ображенську. У місті тут і там на вулицях були козацькі патрулі, де

не-де впав стріл. 

Дня 7. лютого 1920. р. ранком Одеса немов би завмерла. Царила 
гробова тишина - на вулицях міста майже нікого. Приблизно коло 

1 О-ої год. рано ціле місто заклекотіло. З домів, дахів гаркотіли без 
упину скоростріли. З воєнних кораблів почався обстріл міста. Щойно 

біля полудня на вулицях почали появлятися перші "побідники" --· 
комуністи. Була це місцева молодь обох полів, з переважною участю 

жидівської, кожний з револьвером, або крісом в руках, з великими 
червоними відзнаками та перевішеними навхрест через груди лепта
ми з набоями. Це були перші патрулі, що з деяким страхом входили 

в район розташування галичан. Вкоротці появилися справжні побідни

ки, а саме 45. дивізія кавалерії. Було їх, як стверджено пізніше разом 
700 шабель. Сила, як на здобуття Одеси безумовно невистарчальн:.~, 
коли б не поміч місцевих комуністів. 
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Команди галицьІ(ОЇ Збірної Станиці, приютів, лічниць, одержали 
заздалегідь накази, не виходити в часі вуличних боїв на вулиці міста; 

задержати строгий невтралітет та на своїх будинках вивісити білі 

прапори. В разі відвідин большевицькими патрулями, команданти 

мали заявити, що це постій галичан, - отже союзників. 

В часі приходу в Одесу правильних большевицьких військ, була 
делеrація 1галицьких команд у команданта 45. дивізії. По обговоренні 
деяких чисто військових справ, командант 45. дивізії передав район 
замешкання галицьких частин під охорону самих галичан. Вони даль

ше мали виповнювати вартові послуги на товаровій і особовій стан
ціях Одеси, в порті біля маrазинів Дніпросоюзу, а також в терені 
лічниць та Збірної Станиці. 

Не всім денікінцям вдалося видістатися з Одеси на кораблі. Між 

ними було поважне число наших "малоросів". Щоб рятувати життя, 

багато з них являлося у Збірній Станиці. Іх реєстровано, давано леrі
тимації галицьких стрільців, та приділювано до сотень. 

Перші дні ~побуту нової влади проминули без поважніших подій. 
На будинку Збірної Станиці повівав як давніше блакитно-жовтий пра

пор; білий прапор з часів боїв у місті, замінено на червоний, те саме 

на будинках приютів та лікарень. Стрілецтво носило дальше на шап
ках "тризуби", тільки старшини познімали свої старшинські відзнаки. 

У Збірній Станиці появився перший політ.-комісар. Зразу йшла ба
лачка про всесвітню революцію, роздавано квитки на театральні ви

стави, концерти, а дальше поволі почато мітінrи. На них розпочалася 
кампанія проти уряду УНР, дальше проти особи Диктатора, та обі
цянки визволення від національного ярма. Всіх цікавило тоді, чому на 

мітінrах не згадувана 'про Польщу, про причини походу на Украіну 
УГА та про українську державність. Мітінrам, на яких майже монотон
но товкмачено завжди те саме, не було кінця і міри. Все те почало надо

кучувати самому стрілецтву і воно остентаційно почало обминати мі
тінrи. На мітінrах відспівувано часами "третій інтернаціонал". Коли ж 

стрілецтво почало співати національний гимн "Ще не вмерла" прий
шла гостра заборона. За Денікіна - співання цього гимну не було 
заборонене, в радянській, українській республищі - це було зло

чином. Воно не могло поміститися в головах стрілецтва. 

Це були початки. Галичани в тому часі представляли собою по~ 
важну військову боєву одиницю і тільки тому большевицьке коман~ 
дування підходило до них незвичайно обережно. Домагалося воно 

головно перевезення частини Збірної Станиці до штабу армії в Балту. 

Першим їх кроком було загарбання майна з військових маrазинів, як 

рівнож автоколон з товарового двірця в Одесі. В два дні перед втечею 
денікінців з Одеси галичани перебрали були всі маrазини, словом все 
військове майно під свою охорону та закороткий був час, щоб майно 

перевезти до Бірзулі, - хоча частину його все ж таки врятовано й 
вивезено. Большевики, вже й не питаючи галицької команди, усунули 

варти галичан, а поставили свої. Команда Збірної Станиці здавала собі 

541 



ясно справу з того, що скорше, чи пізніше, треба буде з Одеси за
братися. 

О. Петро Голинський, що був в тих днях у лічниці в характері 
урядовця в Одесі, говорить у своіх спогадах ось що: "В початках бе
резня 1920. р. галичани виявили в Одесі неабияку силу. До Збірної 
Станиці напливало з приютів та лічниць чимраз більше виздоровців. 
Організовано сотні, курені. Вояцтво повнило вартову службу в частині 
міста від вул. Преображенської до пристані. Завдяки нашим частинам 

випало в Одесі в березні 1920. р. величаво Шевченківське свято. По 
відслуженні Богослужби в соборі, рушив похід із Соборної площі, 
головними вулицями міста Одеси на Куликове Поле. В поході взяли 

участь всі галицью i деякі большевицькі військові частини, шкільна 
молодь з учителями, робітничі організаціі, та майже все міщанство 

Одеси. За вийнятком большевицьких військових частин всі прийшли 
і станули в поході з національними прапорами. Навіть портові робіт
ники, що перші станули в рядах комуністів, принесли великий синьо

жовтий прапор з тризубом. Коли це побачив командант міста, тов. 

Яхимович, бісився, кричав, казав усунути національні прапори, та 
ніхто його не слухав. Народ рушив, а оркестри немов на замовлення 

почали грати національний гимн "Ще не вмерла ... " Впали військові 
прикази "позір". Врешті похід рушив на вул. Преображенську. На Ку

ликовім Полі було відслонення памятника Шевченка, на місці памят
ника царя Александра 11. Дітвора, святочно прибрана в національних 
строях з віночками барвінку на голівках, .почала свято відспіванням 
"Заповіту" Стеценка. Дальше слідували промови від Комітету, що 

влаштовував свято. Вечором цього дня в Одеській опері був велича

вий святочний концерт." 11) 

З того дня почався супроти :галичан "загострений" курс. В пресі 

("Одеський Комуніст", "Ізвєстія" - rуберн. Ісполніт. Комітета т. ін.) 
почалася нагінка проти галичан взагалі, статті про галицьку армію, 

домагання розвязати її, бо це ж самі реакціонери, самостійники - та 
інтернувати всіх старшин. На приказ Польового Штабу ЧУГ А пер(.

іхала велика частина галичан в половині березня 1920. р. до Польо

вого Штабу, а там призначено її до фронтових частин. Збірну Станицю 
зліквідовано, а для остаточного зліквідування лічниць, в яких була 

ще деяка кількість хворих, та для приютів виздоровців, створено "Ко
манду Частин'', яка була при вул. Грецькій. Командантом "К.Ч." був 

назначений Польовим Штабом сот. Зенон Черевко. До цеї Команди 
був приділений, як політрук, напів грамотний робітник, родом з Чер
нігівщини, Іван Галько, - фанатик комуніст. Зв'язковим при цій ко
манді був пор. Володимир Ортинський, який часто виїздив з Одеси 
по інструкції до Польового Штабу в Балту, привозив не дуже будуючі 

вісті, та настоював на якнайскоріший виїзд галичан з Одеси. В тому 

часі осталась в Одесі одинока наша лікарня; большевики назвали її 
"Сводний Евакуаціонний Госпітал" ч. 35. Ця лічниця містилася в домі 

2) Петро Голинський: "Останні дні УГА", Календар "Червоної Калm1и", 1932. 
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міщанської управи при вул. Старопортофранківській ч. 36. Командан
том цієї лічниці був от. Гарабач, який мав приділену Марію Золото
ревску, як "воєнкома". Дійсне її прізвище було Сара rартнер з Ти
располя. 

В ночі на 8. квітня 1920. р. ЧЕКА арештувала Команду Частин в 

цілості. Пресою та відозвами візвала ЧЕКА всіх галичан на терені Оде
си, що перебували на приватних мешканнях, під загрозою розстрілів, 
голоситися в ЧЕКА. Нагінка не уставала,--JІовили на вулицях, перешу
кували приватні кватири - схоплених саджали в тюрму. Багато га

личан скривалося в той час в приватних домах одеситів-українців. Ці 
старалися про відповідні документи і відправляли всіх на села до 

знайомих селян. 

Лічниці покищо ЧЕКА не рухало, але хворих залишила влада на 

проізвол судьби. 

Причиною тих арештувань був виступ полку кавалерії під коман

дою от. Едмунда Шепаровича при 3. бриrаді в Тирасполі, та її відізд 
до ген. Ом. Павленка. 

Щоб рятувати хворих від голодової смерти, звернулася команда 

лічниці до місцевО!го українського громадянства про поміч. В Одесі 

заснувався "Комітет Українок" під проводом п. Комарецькоі, з метою 

помогти братам-галичанам. Міщанство Одеси складало гроші, селяни 
доставляли хліб, молоко, товщі. Парох церкви ,при вул. Прохорівській 

закликав на проповіді в перший день Великодня, сильно і гарячо вір

них - помогти хворим братам. Наслідок був несподіваний. Харчів 

назносили, що стало і на "по святах". 

20. квітня 1920. р. приїхав до Одеси пор. Галицький, відпоручник 

Центральної Влади в Києві, з повновластями. Він поробив заходи про 
звільнення всіх арештованих галичан. І дійсно ЧЕ:КА звільнило іх, а ве

чором дня 23. квітня був уже готовий до від'їзду транспорт галичан 
на товаровій станції в Одесі. 

Через декілька годин не було паровоза, так що настала ніч. Не 

передчуваючи ніякого лиха, багато поклалося на спочинок. В ночі 
цілий транспорт окружив віділ ЧЕКА, та ~почав несподівано обстрі.;х 

всіх вагонів із скорострілів. Скільки тоді серед галичан було ранених 
та вбитих не стверджено. Залізничники-одесити подавали приблизно 
число вбитих на 20-60 осіб. Вони теж перші, побачивши що діється, 
почали алярмувати військові команди в Одесі. Ранених забрано до 

лічниці, хто залишився, того за~брали в тюрму. Між арештованими тої 
ночі були: от. Петро .ВУ'бела, сот. д-р Юркевич з Теребовлі, сот. Мельни
кович, сот. Левицький з Бродів, сот. Микола Когут. 

Ніхто не розумів такої поведінки большевиків. Цим ра,зом на

ступили поголовні арештування в останній лічниці. Арештовано тоді 

от. Гарабача, сот. Богдана Загайкевича і багато інших. 
Не пощадила доля і українців-патріотів Одеси. ЧЕКА викрило 

буцім то якусь "контрреволюцію", з якою зв'язало "Комітет Українок". 
Були тоді серед українців Одеси масові арештування. Всіх початково 

держано у вязниці ЧЕКА при вул. Канатній ч. 27. Батато було тоді роз-
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стріляних, між ін.: пп. Ко марецька, Сіренко ва, Сіренко, Кравець та 

ще кількадесять визначніших громадян. Тоді теж згинув от. Гарабач, 
чет. Попель і багато других. 

Хто оцілів з тої тюрми-той в дні 25. травня був заарештований 
і відставлений до Харкова. 

Такий був для галицьких частин в Одесі наслідок переходу Галиць

кої Армії до Петлюри при кінці квітня 1920. р. 
Та мимо усього, позірного розбиття складу УГА, вона вже й по 

втраті свого політичного проводу інстинктовно вичула, що тільки 
вона-є правдивим виразником української, самостійницько-державної 
думки і тому не СМІЄ духово розложитися. її "переходи" - це ніщо 

інше, як тільки шукання доріг для збереження своєї органічної цілости. 

Л rітература: 

1. Сот. Ілько Цьокан : "Від Денікіна до большевиків". Виданнs~ 
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2. Отець Петро Голинський: "Останні дні УГА". Календар "Чер
воної Калини", Львів 1932. 

3. А. Шустакевич: "Спомини з Одеси". Календар "Червоної Ка
лини", Львів 1932. 

4. Д-р Петро Прибитківський, пор. УГА: "УГА в Одесі і роковини 
Шевченка". Спогад. "Свобода" 1950. р. 

5. Т. Дацків: "Масакра галичан в Одесі 1920-го року". "Україн
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б. Мих. Демянчук: " Жовто-блакитні прапори в Одесі". "Свобо
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Поручник УСС Петро Постолюк. 
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Д-р Володимир Клодницький, 

Отаман артилерії УГА. 

ГАЛИЦЬКА ЗАЛОГА В ХМЕЛЬНИКУ 

І УКРАVНСЬКА КРАЄВА РАДА 

Повіти Літин, Летичів зі Старою 
Синявою, Адамполем, Сальницею, 

Райгородком, Улановом і Калинівкою 

належали до тої щасливої території 
України, яка від серпня 1919. р. до 

березня 1920. р. втішалася безпере

ривною владою УНР. 

Ця територія начислювала понад 

мільйон цивільного населення. Життя 

на цій території плило спокійно, фаб
рики працювали. Це територія, на я

кій оперував відомий повстанець Яків 

Шепель, який мав у своєму загоні о

коло 500 повстанців в тому 200 кін
нотчиків. його головна кватира бу
ла в селі Вонячин біля Літина, а за

.гін повстанців отамана Степанишина 

мав свій головний осідок у Старій 

Синяві. 
В цьому районі було кілька тисяч українського вшська. Ядром 

його була залога міста Хмельннка, зложена з частин 5-тої сокальської 
бриrади, які це місто зайн?.ли і тут командантом був отаман артилєрії 
д-р Володимир Клодницький. 

Приказом штабу І-го Корпусу, переданим от. Клодницькому по
ручником Ол. Гачкевичем дня 19-·го серпня 1919. р. , от. В. :Клодницький 

був назначений командантом залоги міста Хмельника, яким залишився 

аж до упадку (під ударами ·большевиків) УНР. Ця військова залога 

складалася з одного куреня піхоти, кількадесяти кавалеристів, зі сотні 

жандармерії під командою пор. Пашківського і з одної батерії в 

складі 6 польових ·гармат під командою чет. ~Голика. Адьютантом от. 

Клодницького ·був пор. Лах. 

За весь час перебування галицької залоги в Хмельнику, між га

личанами і місцевим, різноняцюнальним, а головно жидівським на

селенням, панували якнайкращі стосунки . . Команда залоги і команда 

міста_ не допускали ніколи за цілий час побуту тут до ніяких бешкетів, 

погромів чи насильr.тва і за те населення радо спішило їм з допомо
гою, щоб улаштувати і обслужити шпиталі та зорганізувати постачан

ня для війська. 

Команда залоги подбала, щоб із більшої суми гроша, що їх зло
жило на жадання команди міста багатші жителі, було забезпечено хар

чами і опалом в першу чергу убоге, цивільне населення міста. Про 

опіку над населенням дб~ло 5 комісій, яких ви·брано на зборах в місь-

545 



кій думі. Тих комісій було 5, а саме: санітарна, з·біжжева, закупна опа
лу, чищення міста і допомогова. 

Команда міста, при допомозі його населення, зорганізувала шпи
талі, через які перейшло понад 1.500 хворих вояків. Місцеві шевські 
та кравецькі кооперативи доставили українській армії за оплатою 5 
тисяч пар ·чобіт, 5 тисяч ковдер із клоччам в середині, около 5 тисяч 
простирал, багато блюз і сподень ватованих клоччям. Кушнірі доста

вили кілька тисяч кожухів. 

Із виздоровців, які виходили із шпиталів, була проба творити 
спершу полк ім. генерала Тарнавського, а згодом, коли до справи ор

ганізації нової частини приєднався от. Шепель, рішено створити 
"Літинську бриrаду", до штабу якої от. Шепель призначив осаула Бар

ського, підполк. Мельченка і ще двох старшин. 

З початком жовтня 1919. р. через Хмельник переїзджала до Він
ниці якась делеrація Антанти, зложена з одного англійського, одного 

французького і одного польського старшин. Цю делеrацію відставлено 
під військовою охороною до Начальної Команди УГА у Вінниці. 

Місто Хмельник замітне щє і тим, що тут, 10-го грудня 1919. р., 

після нарад різних грQмадсьkИХ діячів, які з'їхалися в тому часі, ство

рено новий уряд т. зв. "Українська Краєва Рада," на чолі якої станув 
б. член Української Національної Ради, Секретар Публичних Робіт в 

Уряді ЗОУіНР, а тодішний заступник міністра внутрішніх справ в 
уряді УНР, д-р Іван Макух. До цієї Ради належали ще такі провідні 
діячі як міністр Пошт і Телеrрафів Паливода, rуберІtіяльннй · комісар 
Сумкевич, а дальше Федір Палащук, О. Шадилів, М. Балицький, О. 

Гризодуб, Черкавський, Лизанівський, Христич. Військові справи до

ручено вести от. УСС д-р Н. ГірНЯ!<ОВі, а на референтів покликано від 

УГА от. Вол. Клодницького і от. Шепеля. Цей новий уряд, ця Краєва 

Рада, виникла тому, що в тому часі настав хвилевий хаос. Дня 2-го 
і З-го грудня 1919. р., в Дієвій Армії, в містечку Любарі, от. Волох, 

Данченко і Божко, .зробили військовий переворот і бунт, захопили 

державну скарбницю, приняли радянську. плятформу і перейшли до 

більшовиків. Голощ1и·й Отаман виїхав до Варшави, корпус Січових 

Стрільців під ко~андою' полк. J<оновальця здемобілізувався, а здо
рова частина Дієвої Армії, в числі понад 5 тисяч вояків, пішли в 
"Зимовий Похід під командою ген. Мих. Омеляновича ПавленJ{а. 

Залога УГА в місті Хмельнику, яка в тому часі числила понад 

тисяч вояків, видержала 1щ своїй стійці, на своїй позиції до останку, 

зберігаючи лад і порядок і стояч:И на сторожі закощюсти. За весь час 
її перебування в Хмельнику не .. було ні одного протижидівського чи 
якого іншого ворохобноrо виступу. Головний рабин ·міста ХМ:е.Льника, 
Шалула, син Якова, левіт, із роду Булік, за своїм підПИСО!\І і печаткою 
жидівської громади у Хмельнику, видав от~ д-р ·клодницькому грамоту 
з обширним текстом в російській мові, де складає йому щире. при
знання та подяJ<у за охорщ1у жиді~ського населенн.я та береження 
ладу й порядку так. в. 1.самому Хмельн.ику я~ і в ділому райqні. 
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в. к. 

Відступаючи перед деююнцями, а радше перед наступом тифу, 
знеможена УГА опинилася в зимі 1920. р. (грудень 1919. - січень 

1920.) в районах Балта-Бершадь-Чечельник. Дальше йти, чи перехо

дити на захід, не було вже змоги. Був плян . перейти до Румунії, та 
румуни - в порозумінні з поляками - замкнули свою границю і не 
хотіли впустити УГА на свою територію. 

Всі шпиталі околиць, де відбувалися наші бої та переходи, були 

переповнені хворими галичанами, а цвинтарі покриті свіжими галиць
кими хрестами. Рішено переговорювати з Червоною Армією, яка, 

розбивши денікінців, наблизилася до наших районів скоріш, як це 
можна було сподіватися. Однозгідности в тому, що•би "перейти" до 
большевиків, не було. Вирішила Вінниця. 

У Вінниці створюється з охочих Галицький Ревком. Дня 12-го 
січня 1920. року підписано військовий договір УГА із ХІІ. Совєтською 
Армією. Делеrати Ревкому заарештували в Рибниці над Дністром ген. 
О. Микитку та •ген. Ціріца і передали їх большевикам. 

Коли Польовий Штаб закінчив реорганізацію, УГА була вже 
психчіно приготована до зірвання вимушеного обставинами союзу 
з большевиками. Само собою акція самих галичан не могла мати 
успіху. Вона мусіла ·бути поведена і узгіднена з повстанським ру
хом широких українських мас та дістати закордонну допомогу. В 
такому випадку УГА, об'єднавшись з Дієвою Армією ген. Павленка і 

з З-ою Залізною дивізією полк. Удовиченка, яка тримала фронт в 

районі Могилева над Дністром - і коло Нова Ушиця, могла зайняти 

південну Україну по річку Бог - враз із Одес.ою. Це було б значно скрі~ 
пило становище Гол. Отамана Петлюри супроти поляків, піднесло його 

престіж за кордоном і мало б вирішальний вплив на хід українсько
польських операцій проти •Червоної Армії. 

Щоб опанувати протибольшевицькі настрої армії та приготовити 

її до одностайного виступу, постав в Збірній старшинській Станиці в 

Бірзулі таємний комітет*. Він держав зв'язок з бриrадами та з ген. 

Павленком і полк. Удовиченком. Через осібно•го кур'єра, який дістався 
до Румунії, повідомив комітет про настрої УГА Голов. От. Петлюру і 

мабуть. Петрушевича. Від них очікував комітет наказів радієвою до

рогою· при помочі приготованої для того відбірної радіостанції 
шифрами, які передав кур'єр. Очевидно, що в .тодішніх умовинах міг 
зв'язатися з комітетом тідьки Петлюра. Та накази не приходили .. Уряд 
УНР жи.в, ЯІ( все, з дюJ, на день, не приготовля1щ1и жадних плянів на 
майбутнє. Заважило тут ма:буть теж. неприхил1>на настанова .до УГА і 

галичан взагалі. Так не J3Икористано востннє га.цицької щанси. Історія 
УГА наближалася до свого трагічного кінця. 

*) В склад того таємного старшинського комітету входив також командант 
14. бригади сотник Іван Молящпй. 
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І 

Протибольшевицькі настрої ·були поширені найбільш в З-ій бриrаді 

(кол. 111-ий корпус), яка була розташована в південній Херсонщині, 
далеко від Балти й інших центрів та мала найбільшу свободу рухів. 
На команданта повстання ~був намічений ген. Кравс. Найбільше актив

ний у протибольшевицькому русі був командант кінного полку от. 

Едмунд Шепарович. Він мав зв'язки з ·численними протибольшевиць
кими організаціями, а навіть з робітниками в Одесі. Щоб не допусти

ти до виїзду бриrади на протипольський фронт, постановив він 

зірвати з большевиками союз, отримавши несправджені відомости, 

що вибухло загальне протибольшевицьке повстання. Дня 6-го квітня 

1920. р. от. Шепарович виступив проти большевиків і подався до осідку 
команди 3. бриrади в Берrдорфі та старався наклонити її прилучитиrЯ' 
до повстання. По довгих нарадах команда 1бриrади вирішила не прилу

чуватися до повстання, аж доки не буде мати певности про загальне 

українське повстання. Причиною такого становища було переконання, 

що без зв'язку з другими бриrадами вона буде знищена і поставить 

в критичне положення ті бриrади та спричинить смерть тисячів галичан 

в запіллі. От. Шепарович подався сам зі своїм кінним полком на пів

нічний схід і злучився з Дієвою Армією •ген. Павленка. Третя 6риrада 

вирушила 9-го квітня 1920. р. до Бірзулі і переконавшись по дорозі, 
що поголоски про повстання є неправдиві, відійшла через Жмеринку 

на протипольський фронт. Таким чином всі три бриrади вислано в 

часі від 17-го березня до З-го квітня на фронт. Та не вислано ЧУГ А як 

з'єднану боєву одиницю, але розділено бриrадами по різних больше

вицьких дивізіях. Може це ·сталося ізза обережности тому, що боль

шевики не довіряли галичанам, а може ізза того, щоби зміцнити свій 

слабий фронт добірними 1боєвими частинами ~галицького війська, 

якими безперечно були ці три бриrади, а може-і це найправдоподіб

ніше-ізза обох міркувань. Цей факт дуже знеохотив галицьке вояцтво. 

Невдоволення зростало тим ~більше, що представники нової влади, во

крема деякі політичні комісарі неслов'янського походження, прямо не

навиділи галичан. 

Дня 22. квітня підписано в Варшаві між українським і польським 

урядом договір, якого вислідом =була польська офензива на Київ. 
Наступного дня вирішив командант 2-ої бриrади, сот. Юліян Голо

вінський зірвати негайно союз з большевиками і вислав кур'єрів з по

відомленням про це до других бриrад. Не знати, чи цей виступ мав 

який зв'язок з варшавським договором. Не виключене, що поляки, 

знаючи протибольшевицькі настрої ~галичан, подбали наклонити їх че

рез своїх аrентів до такого виступу, без жадних зобов'язань зі свого 

боку. Можливо, що працювали в тім напрямі і аrенти уряду УНР. Не
виясненим до сьогодні є теж поспіх сот. Головінського. Він не :мав 

часу повідомити тайний комітет в Бірзулі і порозумітися з двома дру

гими бриrадами про координацію 1боєвих дій. Кур'єр до команди 1-оі 

бриrади не мав змоги до неї дістатися і вона не була повідомлена про 
той виступ. 

Дня 23-го і 24 ... го квітня 1920. р. друга і третя бриrадн поча.11и свої 
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протибольшевицькі дії, а польський наступ почався 24-го квітня. 
Це дало час і змогу большевикам знешкідливити ~галицькі запільні 
частини, які були розташовані вздовж залізничого шляху Жмеринка

Одеса. Якщо сот. Головінський знав - що майже виключене - про 
речинець польської офензиви, то його великою помилкою було почи
нати скоріше виступ галичан. Якщо ж він не знав, то цей виступ 

був необдуманим кроком. Пояснити його тепер можна хіба нестерп
ним большевицьким режимом, в якім знайшлися галичани, повною дез
орієнтацією командного складу ізза браку політичних інструкцій по

літичного проводу та бажанням прислужитись-хочби ціною най
більших жертв-справі української державности. 

Дві бриrади (2-га і З-тя) відкрили в згаданих днях фронт і по

чали роззброювати большевицькі боєві частини, при чому приходило 

часто до завзятих боїв. Докладніших споминів про ці бої не маємо. 
В кожному разі виступ бриrад здезорієнтував і викликав паніку 

між большевиками, а це полегшило полякам ліквідацію фронту і скоре 

просування вперед. Як стверджує збережена диспозиція команди 2-ої 
бриrади на 26-го квітня, 0бриrади кооперували зразу з польською 

армією і поодинокі частини різної зброї обох армій спільно себе 
в наступі підтримували. Та по кількох днях поляки роззброїли бриrади 

і вивезли до таборів полонених. Мотиви цього поступку дотепер не

вияснені. 

Запільні частини УГА не ·були повідомлені про виступ бриrад і 
тому вдалось легко ·большевикам їх роззброїти і вивезти, при чім не 
обійшлося без жертв, як наприклад в Одесі. Зокрема вивезли больше

вики з Бірзулі до табору полонених в Кожухові (біля Москви) 

багато старшин, які були ·без приділу і перебували у Збірній Станиці в 
Бірзулі. Врятувався тільки технічний курінь в Балті, який під командою 

пор. Корнила Кізюка прилучився до Дієвої Армії ген. Павленка, коли 

по виїзді Польового Штабу до Києва, зайняв був це місто Юрко Тю

тюнник. Дня 28-•го квітня 1920. р. зайняли галичани враз з пов

станцями Шепеля Вінницю, та вже наступного дня зліквідувала цей 

виступ криваво кіннота Котовського, при чому згинув командант по

встання пор. УСС Осип Гачкевич. 

t-ша Бриrада УСС у складі ЧУГА. 

Перша бриrада ЧУГА, якою з початку командував полк. Шама

нек, а опісля (до кінця) Михайло Баран, активний комуніст, колишній 
командант сотні Леrіону УСС, що в грудні 1914. р. попав у Карпатах в 
російський полон, ввійшла в склад 44-ої дивізії (ХІІ. армія) та зайняпа 

фронт на відтинку: Чуднів до залізничого шляху Бердичів-Шепетівка. 
На 44. дивізію складалися ще бриrади: Таращанська, Пластунська та 
Богунська. 2-га ·брИ'f'ада знайшлася в складі ХІІ. армії в районі 
Літина, а З-тя бриrада в складі XIV. армії в районі Жмеринки. 

На фронті по польській стороні стверджено нагромаджування 

свіжих частин проти нас. Вже зразу, з нашим приходом на фронт, 
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пробним випадом поляки здобули Сербинівку. її з місця відбили 

сотні 1-го куреня. Штаб ·бриrади наказав поготівля. 
Сподівана польська офензива почалася 24-го квітня 1920. зранку. 

Большевики не могли обсадити фронту вистачальними силами, бо їх 

не мали. Тому дуже легко було польським з·rрупованим дивізіям 

прорватися в наказаних напрямках. Польський плян - прорватися на 

Житомир і рейдом на південь замкнути всі бриrади,-вдався. 
На фронті 1-го полку УСС очевидно ніхто нічого не знав про пе

рехід наших бриrад. На позиціях осталася одинока 1-ша бриrада 

ЧУСС. Ії полки відбили всі наступи поляків. Виявилося, що поза 
крилами бриrади поляки врізалися вже глибоко в запілля. Вже під 
вечір 24-1го квітня полки були відрізані від інших частин. Польська ка

валерійська дивізія ген. Ромера, зайнявши 25-го квітня Житомир, вже 
замикала всі фронтові частини, вдаряючи на південь по залізничій 

лінії Житомир-Бердичів-Білополе. Прямувала на Козятин. 

Наш 1-ий полк дістав 25-го квітня наказ відійти на схід і зайняти 
позиції на лінії річки в районі села Пятки. В ровах лежали сотні 2-го 
куреня і дальше на північ (право) З-ий курінь. 1-ий курінь, що був у 

запасі, подався перший до Пяток. Тому, що село було вже в руках 
поляків, 1-ий курінь 26-го квітня виминув Пятки з півдня і рушив по 
наказу полку (сот. Носковський) до Бердичева. З 2-им і З-им куре
нями полк вже не міг наладнати зв'язку. 

2-ий курінь по наказу полку відв'язався від ворога і вислав ві
стових до З-го куреня. Хотів відходити разом, бо непевна ситуація 

наказувала відступ більшою силою. Лісистий терен в околиці на схід 

дозволяв на довільне маневрування. З-ий курінь, як це пізніше вже 
виявилося, не відповів на зв'язок, а вирішив на нараді перейти до по

ляків, що й зробив, не повідомивши про це 2-го куреня. 2-ий курінь 

втратив дещо дуже цінного 'Часу і не діждавшися зв'язку, рушив сам 

на схід. Коли наближався з заходу до Пяток, переконався, що село вже 

давно в ворожих руках. Вислані вперед кінні стежі не поверталися. 

Іх захопили поляки. 

2-ий курінь виминув Пятки з півночі, використовуючи ліси. В лkі 
незабаром стрінув 2-ий полк Пластунської ·бриrади (кубанці), який 

втратив всяку орієнтацію та зв'язки. А мав він за завдання зміцнити 

боєву лінію нашої 1бриrади. 

Оттут К. взяв ініціятиву в свої руки. Створив з наявних частин 

групу й вирішив перебитися через перстень окруження прямо на 

схід. Група, уживаючи підвод для переходів піхоти, виявилася дуже 

рухливою, тимбільше, що до 14 кавцлеристів, які були з куренем', 

прийшло ще кількад~сять прекрасних кіннотчнків-п-11астунів. Командант 
групи вирішив перейти залізничий шлях, що проход.ив з Житомнра на 
Бердичів; в місцевості Гальчинець. Дня 26~·го квітня вся валка, ·вий'
шовши з лісів та пройшовши кілька місцевос~ей, стануJіа на шляху для 
відпочинку. Ворожі літаки, які не розпізнали валки, бо був наказ не 
звертати на· них уваги й удавати "своїх"; взяли їхrнасправді за своіх, 

бо таких колон в тому часі і на тій висоті маршу па схід·було багато~ 
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Тоді саме і кавалерійський див1з10н сот. Скацеля (дві сотні кінноти 
УСС), що хотів раніше пройти на ,Бердичів, завернув та прилучився 

до групи саме, як під вечер група опинилася перед лісом. За лісом 
в кількох верствах знаходилася місцевість Гальчинець. 

Впереді, в лісі, десь в стороні Катеринівки, почулися серії скоро
стрілів. Темніло, як група рушила на Гальчинець. Одна сотня кінноти 

УСС (пор. Шухевич) мала наказ боєвим порядком переглянути ліс та 

підійти під Гальчинець. Якщо місцевість сильно обсаджена, заняти 
становища й заждати на піхоту. Вона переведе наступ. Якщо одначе 

зможе сама захопити місцевість, обсадити всі виходи, особливо з 

півночі, та держати, аж група переїде через Гальчинець. Тоді відхо
дити як задня охорона. 

Стемніло, як вся піхота з легким набором-тільки з набоями та 
легкими скорострілами-рушила за кінною сотнею. За піхотою їхали 

підводи з хворими, набоями, тяжкими скорострілами. Валку охоро

няли кіннотч•1ки - кубанці, а задню охорону держала друга кінна 
сотня УСС із сот. Скацелем. Вона, по захопленні Гальчинця, мала 
переїхати трухцем вперед та рушити, як передня охорона, шляхом на 

південь. 

За якийсь час посипалися стріли напереді. Виявилося, що поляки 

цілий день переїздили підводами (піхота), а кінні відділи прохо

дили через Гальчинець на південь. Саму місцевість охоронював малий 

відділ кавалерії. Заскочений кінною сотнею, він ставив малий опір. 
Через Гальчинець група пройшла дуже скоро. Охоронна кінна сотня 

ззаду проскакала вперед та рушила шляхом на південь. 

В дальших місцевостях виявилося, що пів ~години перед тни 
поїхали транспорти поляків тим самим шляхом, розпитуючи й беручи 

провідників до Чехів (село Чехи) та Білополя. Тим самим способом 

трупа пройшла ще дві місцевості, ідучи весь час тим самим шляхом, 

що й поляки, а врешті звернула на схід і ·біля півночі опинилася вже 

поза дру·гим перстенем. Вийшла із подвійного окруження. 

Частини відпочивали, а штаб радив. Командант групи вислав 
кінні роз'їзди кубанців до найближчих місць, щоб надати телеграму, 

чи телефонограму до дивізії з відомостями про рухи поляків, які 

прорвалися на південь та ночують в околиці Чех. Зосереджені вони 

були там~ як можна сподіватися-'--- щоб-зранку заатакувати Білополе, 

тобто перерізати відворот транспортам дивізії, що прокочувалися на 
Козятин. Стежі повернулися з нічи.м. Населення постаралося про rрун
товне знищення всякого зв'язку дротами і то не тільки в одному-двох 

місцях. 

Одночасно штаб 1-го полку із 1-им куренем подався 26-го 
квітня на Бердичів, де вже ·гриміла канонада. Ще впору наблизилися 

до міста. В околиці міста з'явилися вже кінні стежі поляків. Наскок 

двох польських ескадрон відбили скорострілами і вечером змогли ще 

пройти через Бердичів в часі, як кипів бій за залізничу станцію. 
Всю ніч пройшли вони шляхом на південний схід в суматосі больше

вицьких обозів, батерій. 
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Над ранком 27-го квітня опинилися в ·Махнівці. Це мале містечко, 
положене в глибокій ·балці. Там стовпилися частини 44-ої дивізії, 
які відступали на схід без найменшого порядку. 

Польські колони, взявши зранку Білополе, рушили на Козятин. 
Штаб дивізії змарнував пів дня, не виявляючи потрібної ініціятиви. 
Пополудні 28-го квітня дав наказ частинам 44-ої дивізії пройти трьома 
паралельними шляхами попри Козятин. Вперед післано .галицькі від
діли. Та залізничий шлях Козятин - Вінниця вже був загороджений 
польською -боєвою лінією. 

Сотні 1-го куреня (Кривоуса та Ващука) скорим ударом прорва.ли 

лінію, а кіннота праворуч їх прорубала собі теж вільний шлях. Од

наче прориву не використано яке.лід, бо частини 44-ої дивізії попа.ли 

в паніку, яка теж охопи.ла обози. Не було відповідних старшин, що 

змог.ли ·б опанувати ситуацію і кинути всі сили в прорване місце. По
.ляки перейшли до протинаступу. Під шрапнелями польської артиле

рії 44-та дивізія роз'6kлася. Мусіли відступити і галицькі сотні, які ще 
держа.ли вільний перехід. Ярами змог.ла прорватися тільки частина 

технічної •галицької сотні. Вечером зорганізував пор. І. Іванець ще 
одну спробу прориву кіннотою, якої назбирав біля 400 шабель. Спроба 
не вдалася, бо бо.льшевицькі кіннотчики не вияви.ли потрібної мораль
ної сили до удару. Попа.ли в паніку. 

По 3-ох днях замкнення частини вирішили піддатися. В неділю 2-го 
травня 1920. р. виїхала до польського штабу (дивізії ген. Ромера}, 

який станув в Козятині, де.леrація про здачу зброї. Рештки 1. полку 
1-ої бриrади УСС ЧУГА попали в по.лон та поїхали тою самою доро
гою, що й 2-га та З-тя бриrади, тобто до Тухо.лі, на іІlоморю. 

Тільки частини 2-го куреня, 1-го полку, що осталися в Пластунській 

бриrаді в 2-му полку як 3-ий батальйон, відходи.ли з ·боями за Дніпро, а 
потім, по переорганізації армії, брали участь в офензиві на Польщу, 
як 3-ий батальйон 395 полку під командою майора Петра Шеремети. 
(В нього командував скорострільною сотнею капітан Степан Мепь
ничук). 

Література: 

Д-р Іван Іванець: "Під Чудновом", Кал. "Червоної Калини", Львів, 

рік 1935. 

о. Ізидор Сохоцький: Спомини (в рукописі). 
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д. м. 

ОСТАННІ БОЄВІ ЧАСТИНИ УГА 

Деяким частинам 1. бриrади УСС ЧУГА з кількома баєвими від
ділами 44. большевицької дивізії разом з її командним складом по

щастилося видістатися з окруження під Махнівкою, перейти залізничий 

шлях Вінниця-Козятин біля станції Голєндри і податися на схід в сто
рону Дніпра. 

Через містечко Самгородок (сквирський повіт) і села Юзефівку, 

Зазули.нці, Соснівку, Свитинці частини бриrади прибули до села Го

родок, в якім була вже команда 44. дивізії. Дня 29. квітня 1920. р. 
частини ночували в Ново-Хвастові, а 30. квітня в містечку Дзюнків. 

Тут прибув і долучився до бриrади штаб 3-го полку враз з 1. куренем. 
В містечку Дзюнкові переведено тимчасову реорганізацію послід

них баєвих частин УГА в той спосіб, що ті останки 1. Бриrади УСС 
розділено на дві частини: Команду над 1-шим полком (кол. 1-ша бри

rада УСС) і 3-тим (кол. 3-тя Бережанська бриrада) обняв сот. Франц 

Запутович, а команду над 2-им полком (кол. 7-ма Львівська бриrада) 

обняв от. Роман Волощук. При бриrаді було 2 легкі гармати під ко
мандою пор. Вол. Зубрицького і 2 тяжкі гармати під командою пор. 
Романа Олексія; сотня скорострілів. під командою пор. П. Миговича, 
числила 26 скорострілів. Харчовий стан бриrади виносив біля 2.500 
людей і 500 підвод. 

Стан піхотних частин кол. 7-ої Львівської бриrади, переіменованої 

большевиками на 2-ий полк ЧУГА, а тепер 2-ий курінь, виносив: 30 
старшин, 470 стрільців, 30 верхових коней, а 124 потягових, 65 обозних 
підвод і 5 кухонь. 

Дня 1-го травня 1920. р. частини остановилися в селі Скибінцях 

Лісних і в с. Черепині, а команда бриrади в с. Лобачів. Ті села були 

добре зорганізовані в повстанський полк, якого осідок під командою 

полк. Романенка знаходився в містечку Тетієві. В тих селах останки 

галицького війська були несподівано розброєні повстанцями. Боль

шевицьких комісарів Затонського, Михайлика і других оборонила і 

врятувала від лютої смерти школа червоних політруків і вони пода

лися дальше на схід і долучилися до червоних частин. Команданта 

бриrади Мих. Барана і комісаря Кручинського врятували галицькі 

старшини. 

Дня 2-го травня 1920. р. в хаті повстанського штабу в Тетієві від
булася з командою бриrади нарада, на якій вирішено прямувати на 

південь в околиці міста Уманя і при допомозі ,повстанських зв'язкових 

старатися получитися з Дієвою Армією, яка в тім часі під командою 

ген. Павленка вертала з Зимового Походу. Малося надію, що вдасться 

поміж большевицьким а польським фронтом спокійно долучитися до 

Дієвої Армії. 

Після відбутої наради виїхала бриrада з Тетієва, перейшла села
ми Росошки, Голодьки, Стадниця, Клюки і зупинилася дня 2-го травня 
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1920. р. на нічліг в с. Хмелівці. В тім селі приказано попалити всі кан · 
целярійні книги, мапи і т. ін. Через помилку спалено також денник 
7-оі Львівської бриrади, який провадив точно •пор. Ярослав Пастернак. 

Дня 3-го травня 1920. р. 1бриrада прибула до містечка Цибулів. 
В часі дводенного відпочинку переведено останню реорганізацію остан

ків УГА. Видано "Наказ Бриrаді УСС, ч. 1.", яким переорганізовано 
бриrаду так, що її командантом став найстарший ранrою старшин:~ 

підполк. Альфред Бізанц, а шефом штабу пор. Ерліх. Всі частини стяг

нено в один полк трьохкурінного складу. Командантом тих усіх піхот

них частин призначено от. Романа Волощука, дальше введено з днем 

3-го травня 1920. р. в життя всі приписи і постанови УГА. Усі чужі 

приписи та накази знесено. 

На старшинській нараді вибрано воєнну раду із 15-ти старшин. 
Ця воєнна рада мала рішати важніші політичні і військові справи. До 

неі ввійшли між іншими от. Роман Волощук, сот. Гриць Куріца, сот. 
Остап Кравець, сот. Франц Запутович, сот. Ганс Кох і пор. Ерліх. 

Команда тієї останньої боєвоі частини УГА леліяла надію, що :~ 
цієї жмінки останків відродяться ще раз через поповнення давні хо

робрі стяги галицького війська. 

Дня 5-го травня 1920. р. на досвідках бриrада перейшла залізни
чий шлях Липовець - Умань під Монастирищем (на захід від Христи
нівки) і подалася в напрямі Гайсина, щоб звідтам дійти в район Бер
шаді - Ольгополя, де мала знаходитися Дієва Армія ген. Павленка. Тз. 
перед Бершадю прийшла вістка, що ген. Павленко подався на захі 'І., 
а коло Бершаді стоять дві большевицькі дивізії. Тоді бриrада завер

нула назад на Гайсин і стала постоєм в с. Кути. 

Перед Гайсином - у гайсинських хуторах - дня 6. травня 1920. р. 
зійшлася востаннє воєнна нарада бриrади. Рада вирішила вислати де
леrацію до команди 5-тоі польської дивізії в Немирові та припору

чила ій виєднати у них вільний перехід до війська ген. Павленка. В 

ск.лад делеrаціі входили от. Р. Волощук, сот. Ос. Кравець, пор. Ерліх 
і два повстанці загону от. Волинця, який вів боєві операції в районі 

Гайсина проти большевиків. 

Дня 8. травня вернулася делеrація від поляків із такою відповідю: 
поляки роззброять бриrаду і відставлять усіх до Вінниці. Про задер

жання зброї і перехід до Дієвої Армії нема бесіди. 

Дня 9. травня 1920. р. перейшла 1бриі'ада до села Нижна Кропивна. 
Тут відбулася в місцевій школі остання старшинська збірка, на якій 
підпоЛІ<. Бізанц, прощаючись зі всіми, подякував за довір'я і хороб

рість, а присутні старшини відспівали останній раз на волі як вояки 
УГА національний гимн. 

Дня 10. травня 1920. р. на полі між селом Нижна Кропивна а міс
течком Райгородок остання боєва частина УГА зложила перед поля
ками зброю. (День перед роззброєнням добру зброю, скоростріли і 
виряд віддано повстанцям загону от. Шепеля). Капітуляція відбулася 

без жадних понижуючих інцидентів. Завдяки доцільній реорганізації 

в Цибулеві ці останні боєві Частини славної і хороброї Украінської Га" 
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.1ицької Армії находилися до самого кінця у зразковому порядку і це 
на противнику зробило своє враження. 

Українська Галицька Армія перестала існувати. 

Роззброєні частини _з Райгородка пішли на захід через село Буга
ків і заночували в с. Бутинка. Дня 11 -го травня рушила група через 

містечко Немирів до містечка Вороновичі, де група мала свій нічліг, а 
дня 12. травня прибула група до Вінниці. Стрільців закватировано у 
брудних стайнях кримських касарень. 

Команда .польських військ відослала за кілька днів усіх стрільців 
із 12 старшинами до табору полонених в Фридрихівці біля Проскурова, 
звідки за кілька тижнів їх звільнено і відіслано домів, а старшин до 

табору в Тухолі . 

Дня 25-го травня прибув до Вінниці ген . Павленко разом з полк. 

Гнатом Стефановом, який був назначений штабом Дієвої Армії ко

мандантом етапу. За , їх інтервенцією рештки бриrади УСС, а головно 
її старшини мали бути приділені до Дієвої Армії. Так і сталося. 

Дня 30-го травня 1920. р. виїхало біля 150 старшин галицького 
війська з Вінниці до Могилева. Тут організувалась 5-та Херсонська 

дивізія і ці старшини ввійшли в її склад. 

* 
Цей короткий нарис виготовлено на основі статті пор. П. Мигови

ча (Літопис "Червоної Калини", Львів 1939. р. , ч. 1, 2 і 3), як також 
на основі власних споминів (в рукописі) . 

Поручник УГА . 
ЮРІЯ ДЯКУНЧАК, 

ініціятор і організатор боєвої 
групи "Лютовиська" та її 

перший командант 
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д -р Володимир Бемко, 

Сотник УГА. 

ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ УГА 

Ліквідація УГА почалася автомати·чно з відступом українських 

військ з Києва. Мало того, що під вражінням болючої невдачі зало
мився боєвий дух війська, вдарили в нього ще й страшні та жахливі 

пошесті. Стан армії топнів на очах. Корпуси стали бригадами, бригади 
полками, а давніші полки сотнями. Тяжкою зморою пройшли часи 

"союзу" з Денікіном, а відтак примусова злука з большевиками. З 80-
тисячної армії було за "Денником" Начальної Команди, в дні 21-го 
січня 1920-го року здорових всего 1.373 старшин та 20.576 підстаршин 
Ї' стрільців. 

При "союзі" з Добрармією не вичувалося ще, з огляду на корот

кий час його трівання, ніяких змін: командний склад та поділ війс1.,

кових частин остався по давньому. Натомість другий "союзник" роз
почав відразу заходи для збольшевізування армії. Та не помогли ані 

оклевечування Уряду УНР і Диктатури, ні опльовування старшин по

літичними комісарами, тому "большевізація" заломилася, бо натрапи

ла на опір стрілецтва. Воно довіряло своїм бувшим командантам, ша

нувало старшин, що більше, виступало в їх обороні. Супроти такої 
постави стрілецтва польовий штаб насильно ліквідує старшинський 

склад. З реорганізацією УГА усунув ген. М. Тарнавського та ген. А. 

Кравса, оставляючи іх на волі. Ген. Микитку і ген. Ціріца арештував га
лицький ревком в Рибниці та відставив їх в розпорядження 14. совітсь
кої армії в Одесі. Старшин, неприділених при реорганізації армії до 
фронтових частин, відсилають, під командою сот. Миколи Капусти, до 
ЗІбірноі станиці в Бірзулі. Збірна станиця провадила о•блік всіх старшин 
і підстаршин, які жили приватно, або у вагонах на станції, та тіши
лися хвилевою свободою. В часі від лютого до квітня 1920. р. було 

в Бірзулі приблизно 600 старшин і підстаршин. В квітні наступила ре· 

організація польового штабу, який урядував в Балті. Всі три бригади 

мали перейти під безпосереднє командування большевицького штабу 
на фронті, а польовому штабові призначено, як місце побуту, Київ, 

та полишено йому надію "обняти команду над тими трьома бригадами 

УГА, з хвилиною, коли большевицька армія перейде на терен Гали

чини". З кінцем березня 1920. р. І-ша бригада була в районі Чуднова, 
11-га бригада в районі Літина, а ІІІ-тя бригада в районі Жмеринки. 

Настрій серед вояцтва був безумовно ворожий большевизмові. 
Дух бунту змагався. Дня 6. квітня 1920. р. в ІІІ-тій бригаді вибухла 
явне повстання, в яко.му вбито політрука Дідуника, а кінний полк 
під командою отамана Едмунда Шепаровича, як рівнож частина тех

нічної сотні перейшли до ген. Ом. Павленка та прилучилися до 1-го 
Зимового Походу. 

У збірній станиці в Бірзулі був оснований "Військовий Комітет", 
як протибольшевицький центр. його метою було підготовити військ() 
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до протибольшевицького виступу. В склад Комітету входили м. ін.: 
сот. Володимир Бемко, сот. Ром. Білинський, сот. Ос. Навроцький, сот. 

Галицький, сот. Кузьмович, сот. Л. Шепарович, пор. К. Кізюк, сот. П. Ба

кович. Комітет нав'язав контакт з командантами та начальниками бу

лави всіх трьох бриrад. Обчислив 1боєвий стан бриrад, а так само й 

большевицьких частин, що оперували на західньому фронті. Держав 

зв'язок з командою 1-го Зимового Походу, ген. Ом. Павленком і Тю
тюнником, а також з дивізією ген. Удовиченка, яка діяла в районі 
Могилів-Кам'янець Подільський. Врешті нав'язував контакт з повстан

ськими групами, зокрема "з Республикою" в Пасіцелах, недалеко Бір
зулі, де діяли брати Дідушки, бувші УСС. Між іншими виконував зав

дання кур'єра пор. Филимон Побігушка, який був два рази в ген. Ом. 

Павленка і раз у ген. Удовиченка. З кінцем лютого 1920. р. виїхав як 
кур'єр з рамені Комітету через Букарешт до д-р Е. Петрушевича і до 
Гол. Отамана Петлюри пор. д-р Володимир Одинський. Він мав зло

жити звіт про положення галичан в Україні, в першу чергу ген. Дель
віrові, голові військової місії УНР, та повідомити про плянований ви

ступ галичан проти большевиків, скоро тільки сприятимуть обста

вини. Комітет просив ген. Дельвіrа поінформувати про пляни галичан 

Диктатуру та Уряд УНР, як рівнож через радіо дати умовленими 

шифрами вістку галичанам в Бірзулі. Треба зазначити, що в Бірзу.1і 

була радіо-приймальна станція. Завідував нею пор. Кізюк, як коман

дант технічної сотні. Шифри укладав чет. Бобинський. 

Пор. Одинський мав по виконанні своєї місії повернутися до Бір

зулі, та по дорозі він був арештований і щойно в травні 1920. р. дові
далися ми від сот. д-ра Маєр-Михальського, секретаря ген. Дельвіrа, 

у військовій місії УНР в Букарешті, що фактично по всяких перипе

тіях він дістався до Букарешту і передав вісті від Комітету. 

Дня 23. квітня 1920. р. командант П-ої бриrади, сот. Головінський, 
в порозумінні з командою ІІІ-ої бриrади, кидає фронт і переходить зі 

зброєю на сторону УНР. На цілому большевицькому фронті наступило 

повне заламання та почався відворот большевиків на схід. Наслідки 
переходу двох ~бриrад на сторону Гол. Отамана Петлюри були для 

галичан фатальні. 

Всіх галичан, що в хвилі переходу згаданих бриrад були на тилах, 
большевики без надуми розстрілювали. Між іншими, згинув поруба

ний шаблями пор. Степан Глібовицький, що був зв'язковим ІІІ-ої бри
rади ЧУГ А у штабі большевицької дивізії. Збірну станицю в Бірзулі 

нагально завагоновано і відставлено під конвоєм до Жмеринки. На 

станції в Балті арештовано Володимира Мельника, пор. Сітницького, 

хор. Колодія, а врешті цілу телефонічну майстерню і радіо-станцію, 

якою завідував тоді ст. десятник Лучка. Вся трагедія лежала в тому, 

що ніхто з галичан не знав причини арештувань. В Жмеринці, в бу

динку гімназії, політ. комісарі переслухували кілька-сот арештованих 

та ні одному не подали причини арештування. На станції в Жмеринці 

невідомий політ-комісар приступивши до от. Грабовенського, бувшо

го окружного команданта в Дрогобичі, зі словами "Ти офіцер", --
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арештує його, відводить та розстрілює. Всіх арештованих по пере
слуханні в Жмеринці завагоновано і цілий транспорт відослано до 

Києва. 
На станції у Вінниці, де затримався згаданий транс.порт-, малощо 

не прийшло до масакри галичан збоку красно-армійців. Оборонили іх 
конвоєнти. Тут щойно арештовані довідалися, що було причиною іх
нього арешту. По прибутті транспорту до Києва всіх арештованих при

міщено під конвоєм у якійсь школі, а по двох днях цей транспорт від
їхав до Кожухова, під Москвою. 

Гірка доля стрінула теж обі бриrади, які своїм переходом допо
могли армії УНР та її союзникові, полякам, проломити· большевиць
кий фронт. Обі ці бриrади опинилися в таборі полонених в Проску
рові. По переведенні реєстрації полонених, польська команда звіль
нила з табору стрільців та деяку частину .підстаршин, решту відстави

ла до табору полонених в Тухолі. 

В часі цих подій І-ша бриrада, не повідомлена про акцію двох 
других бриrад, ставила деякий час опір наступаючим польським вій
ськам. Остаточно була окруЖена поляками в містечку Махнівка, біля 
Козятина, після чого одна її частина пеоебилася й пішла за Дніпро, а 

друга в полон. 

В тракті польської офензиви покинув польовий штаб з Василем 
Порайком та комісарем Ватонським враз з запасним· кошем УСС і ча
стинами деяких штабових сотень Киів і перейшов Дніпро в напрямі на 
Ніжин. Всіх їх могло бути приблизно 2.500 до З.ООО душ. В дорозі до 
Ніжина, вис.лав сот. д-р Омелян Паліїв, на припоручення польового 

штабу, декілька старшин для підготовки кватир для штабу, та вони 

крім підготовки квартир шукали теж зв'язку з повстанцями, при до

помозі яких думали освободити відступаючі з Києва українські час

тини. Переходили Чернігівщину, але повстанських загонів ніде не на
ходили. 

В часі . відступу большевиків з Києва деяке число галичан веліло 
перед ними заховатися Переховували їх у своїх мешканнях кияни, де

яка частина перебувала в лікарнях. Приблизна їх кількість була 100 
старшин і 600 стрільців. В Михайлівськім монастирі була лічниця Чер
воного Хреста, що за старанням .посольства ЗОУНР приїхала з Відня 
до Вінниці в осені 1919. р., під командою отамана лікаря д-ра Новака. 

Тому, що лікарня належала до Червоного Хреста, · большевики її н~ 
евакували. Коли д-р Новак помер· від тифу, командантом її став сот. 

д-р Сисак, а ліквідаційним старшиною чет. Юрко Лежогубський. У цій 

лічниці скрилося багато старшин, між іншими були там сот. Богдан 
Гнатевич, ·сот. Олекса ~Кузьма, Володимир Кміцикевич, пор. Евген 
Лаврівський, пор. Остап Павлів, Роман 'Купчинський, Лев Лепкий, 
пор. Белей, чет. Мойсей, полеві духовникіІ Бандера, Лушпинський і ін. 

Остався теж головний касир Польового Шта·бу ·в Києві з касою, яку 
він, щоб уникнути конфіскати польськими командами, віддав під 
охорону Українсько·го Червоного Хреста. :Одною ·з перших допоміж
них акцій для оставших без опіки ~галичан було зор.ганізування трьох 
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харчівень, масне завдяки залишеним грошам. Для опіки над грішми 
був вибраний комітет під проводом д-ра Олександра Козакевича, 
що його осідок був у Свято-Михайлівському монастирі. 

Дня 6. травня 1920. р. ·створилася в Києві на вулиці Прорізній ор
ганізація для реестрування старшин і стрільців. дня 7. травня по
казалися на вулицях Києва польські стежі, а по полудні того ж са

м:ого дня відбувався парадний перегляд польських військ на Хреща
тику. Вже 7. травня галичани сформували зі своїх старшин і стріль
ців відділ для охорони городської думи. 

Настрій серед врятованих галичан був бадьорий, їх наміром було 

служити дальше українській справі. 

Дня 11. травня 1920. р. прийшов на засідання Комітету пполк. 
Роман Сушко, та поінформував з~браних про загальне положення. 
Між іmпими він западав, що, по переході 11-ої і ІІІ-ої ~бригади, Гол. 
Отаман Петлюра був погано настроєний супроти галичан, назвав іх 
зрадниками і взагалі не хотів навіть про них rчути. Щойно, коли На
ціональні Ради в Бердичеві, Проскурові, Житомирі, зокрема польські 
і жидівські делеrації із Житомира, взяли галичан в оборону та про

сили залишити -їх на Україні, Гол. Отаман зм'якнув і обіцяв пору

шити цю спра1ву на конференції з маршалом Пілсудським. Не менше 
боліла нас доля інтернованих в Проскурові. Тому порішено вислати 
до Гол. Отамана делегацію, в склад якої мали увійти д-р Козакевич і 
д-р Степан Шухевич, з приділенням до неї сот. Бісика, з частин 
пполк. Сушка, щоб цей виробив прийом делеrації у Гол. Отамана. 

Дня 16. травня виїхала делеrація до Вінниці, та тут довідалася, що 
польська армія взяла в полон цілу 11. і ІІІ. бригаду, як також частину 
І-ої. Решта першої бриrади була в той час в Кримських казармах в 
Вінниці і з неї мали створити окрему частину. З того пляну користи не 

було, бо коли ~стрільці і підстаршини довідалися, що діється з інши

ми галицькими вояками, рішили вертатися домів. 

Згадана повище делеrація ані у Гол. Отамана, ані у тодішнього 
міністра війни, ген. Сальського, послуху не найшла. Противно, Гол. 
Отаман відіслав делеrацію для полагодження її справи до мін. Саль
ського, а цей, як свідчить наведена нижче телеграма, поставився до 
цієї справи зовсім неrативно. До міністерства війни у :Варшаві відій
шла телеграма такого змісту: "Кам'янець Подільський, QП. квітня 
1920 р. rч. оп. 2369 (f'. Ш. До міністерства воєнного Варшава. На де
пешу Н.Д.В.П. з 25.4.1920. і іВ.М. з 26. квітня, Л. 4'592/!IV). Повідом
ляється, що ~Головний Отаман не бажає мати у своїй армії галицьких 

старшин, а то з огляду пануючого серед них більшовицького духа. 
Проситься ~а1брати їх до табору полонених. Підпис полк. rен. штабу 
Сальський, міністер війни." При відбиранні цеї депеші мав теж бути 

присутній полк. ~ген. штабу Зілинський. Так закінчено справу галичан 
на Вел. Україні. Головний Отаман прийняв однаково ж до відома 
прохання делеrації :про створення т, зв. ліквідаційної комісії Галиць

кої Армії. ·Супроти цього повернув до Києва сот. д-р Козакевич і на 
нараді старшин вирішено іменувати дотеперішній комітет ліквіда-
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дійною КОМІСІЄЮ, поширити її добором старшин та розпочати лікві
дацію. Головою Комісії став сот. д-р Олександер Козакевич, його 
заступником сот. Вол. Бемко, дальшими членами були пор. Михайло 

Юрків, отаман д-р .Степан ,Шухевич і інші нині призабуті. Метою Ко
місії ~була в першу чергу матеріяльна поміч інвалідам та допомога 

бувшим урядовцям у їх ·виїзді домів. Врешті для того, щоб бути 
ближче Збруча, Ліквідаційна Комісія вирішила перенести свій осі
док з Києва в район Кам'янця Подільського і так опинилася вона на 

деякий 1час в селі Гаврилівцях, віддаленому на 5 верстов від Кам'ян
ця Подільського. Це сталося наприкінці травня 1920. р. 

Деякі бувші учасники визвольних змагань подають у своїх спо
минах, що на оснування Ліквідаційної Комісії УГА мав дати свою 

згоду польський ген. Ридз Сміrли, командант ІІІ-ої польської армії. 
Замітити годиться, що на землях Правобережної України було дві 

польські армії: ІІІ-та під командою ген. Ридза Сміrлого, з осідком у 

Києві і УІ-та під командою ген. Єнджеєвского, з осідком у Вінниці. 
Відношення польського командування до галичан в Києві було добре, 
радше співчувальне: не було арештовань, а навіть, як це пізніше ви
явилося при нагоді евакуації Києва перед 1большевиками в червні 
1920. р., команда ІІІ-ої армії помагала оставшим галичанам при втечі 
з Києва. Твердження про З·гадану :згоду ген. Ридза Сміrлого на осну
вання Ліквідаційної Комісії опирають на тому, що, мовляв, в давні
ших часах ген. Ридз Сміrли був в Кракові добрим знайомим проф. 
Богдана Лепкого і тому ставився до українців прихильно. Не входя
чи в саму справу, слід зазначити, що в Києві була в тому часі за

рівно ~цивільна, як також і військова українська влада, й тому ні при 
чому ~був дозвіл польського командування на існування Ліквідаційної 

Комісії. 

Ліквідаційна Комісія дала заклик до всіх військових та цивіль
них галичан голоситися до повороту домів. На граничній станції в 

Проскурові, де відбувався перегляд документів, командантом станції 
був леrіоніст, майор Зенон Лисаковскі. Він, по своїй спроможності, 
старався помогти •галичанам при переїзді кордону в Галичину, "не 

добачуючи" нераз браку потрібних документів. Групи здорових во
яків справляли залізницею, або й пішки до нового постою Ліквіда

ційної Комісії. 

Дня 8. червня 1920. р. почався панічний відворот польської ар

мії на захід. 

Не вспіла ще Ліквідаційна Комісія УГА загріти місця на новому 
постої в Гаврилівцях, коли з Києва ринула нагальна втеча польської 

армії. Це не був відворот фронту, але формальна втеча. Широкими 
українськими шляхами ·їхали всуміш колони, переганяючись взаїмно. 

Кавалерія Будьонного ставала на п'яти. До послідньої хвилі все ще 
був в Києві гурт галичан, що все мав "час" на виїзд до осідку Лікві
даційної Комісії. Між ними теж запанувала неабияка паніка. Як роз
казує очевидець, четар І. С., галичани в Києві звернулися до штабу 
ген. Ридза Сміrло·го, але там їх запевнено, що поляки Києва не від-
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дадуть. Коли ж і поляків огорнув панічний страх, тоді знову в штабі 
сказали: "Панове видите, що діється; ми не можемо брати на себе 

відповідальности "За вас, дбайте про себе самі". Галичани були в роз
пуці. На ща,стя припадкова проходила недалеко Києва б-та українська 

дивізія і, по злуці з нею, ,галичани добилися до Коростеня, а звідси 
через Сарни, Рівне, Проскурів до Кам'янця Подільського, та врешті 

до Гаврилівців - місця постою Ліквідаційної Комісії УГА. У цій 
.групі :був між іншими теж сл. п. ген. Мирон Тарнавський. 

Населення Гаврилівців відносилося до галичан незвичайно ввіч
ливо, давало радо харчі й квартири. Ліквідаційна Комісія старалася 

допомогти кожному у виїзді в Галичину, то грошем, то й підводами. 
Початково на 6-бручі була польська прикордонна сторожа. Коли ж 

почався загальний відступ польських військ, зникла сторожа і в'їзд 
до Галичини був відкритий. 

Дня 9. липня 1920. р. переїхала Ліквідаційна Комісія Збруч і за

держалася в Мельниці. В ночі з 9. на 1 О. липня 1920. р. прийшла до 

Мельниці запасна бриrада 5-ої Херсонської Дивізії, під проводом полк. 

Андрія Долуда. Ген. Павленко ставився до галичан, всупереч 

Гол. Отаманові, незвичайно прихильно і приймав радо всіх, хто ба
жав, до Дієвої Армії. В бриrаді була деяка кількість старшин, як !Ген. 

Кравс, пполк. Вольф, пполк. Бізанц, отаман Льонер, отаман Болощук 

і ін. Згадані старшини відбули нараду в справі свого дальшого ходу 

і по переході Дністра вирішили покинути фронт і через Карпати по

датися до ЧСР.*) 

З Мельниці переїхала Ліквідаційна Комісія до Бучача, де задер
жалася 4 дні. Не було там сліду польської влади. Військова команда 
міста була в руках Дієвої Армії. Подібна ситуація була в Станиславові, 

Городенці, Коломиї і ін. містах. Серед польського населення перепо
лох і загальне пригноблення. 

В Бучачі відбулося останнє засідання управи Ліквідаційної Ко

місії, на якому замкнено рахунки та обчислено касу. З майна. зали
шилося декілька військових підвод, б машинок до писання та деІЩо 

харчів. З цього майна передано протоколярно б підвод з кіньми, 
харчеві припаси, 15 машинок до писання і якусь більшу ·суму •грошей 

на власність господарській школі в Милованні. Передачу цьо,го май
на поручено сот. Олексі Кузьмі. Дві підводи Ліквідаційної Комісії 
даровано ген. Тарнавському. В Коломиї передано одну машинку до 
писання, касові книги і книги протоколів до тамтешнього гу;цульсь

кого музею, а копію книги протоколів до Наукового Товариства ім. 
Шевченка у Львові. 

Так закінчилося існування Ліквідаційної Комісії Yr А. 

*) Докладний опис того переходу читач найде в наступній статті п. з. "Перехід 
групи Кравса до ЧСР." 
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д. м. 

ЧИСЕЛЬНИЙ СТАН УГА 

Тому, що всі архіви і документи Галицької Армії пропали у воєн

ній заверусі в Великій Україні в 1919. - 1920. рр., точного стану УГА, 

на жаль, не можна подати. Подаємо цей стан на підставі тих джерел1>

них документів, які вдалося зберегти і заховати до сьогодні. І так: 

І. Сотник УГА Олекса Кузьма подає у своїй праці "Листопадові 

Дні" на ст. 394 такий ТОЧНИЙ звіт зі стану українського війська з дня 
21-го листопада 1918. року: 

Харчовий стан: 161 старшин і 4.517 стрільців - разом 4.678 людей 
Боєвий стан: 120 старшин і 3.185 стрільців - разом 3.305 людей 

Цей стан містив у собі полк УСС-ів, що складався із 54 старшин 
і 1084 стрільців. 

11. Один з актів Харчевого Уряду при Державному Секретарія1і 

Внутрішних Справ (Ад ч. 1.408, Ад 1. ЧХ 2.205) подає крім запотребу
вання харчу і паші на квітень для Г.А. також і зіставлення чисельного 

стану Г.А. в березні 1919. р. і сподіваного стану в квітні. Це зіставлен· 

ня подає такі числа: 

Теперішній стан (березень 1919. р.) Сподіваний 

осіб старшин 

в полі 65.000 4.000 
в запіллю 55.000 2.000 
Разом ............ 120.000 6.000 

коней осіб коней 

8;000 100.000 12.000 
2.650 60.000 з.ооо 

10.650 160.000 15.000 

Станиславів, 15-го марта 1919 
(підпис) Ол. Черкавський 

У в а г а : Чет. Олекса Черкавський, харчевий референт Інтендан

тури Д.С.В.С., був відпоручником Д.С.В.С. при Харчевім Уряді Дер. 

Сек. Внутрішних Справ. 

Подані числа повищого зіставлення були безперечно дуже заокруг

лені і через те відбігали від дійсного стану Г.А. в березні 1919. р. певно 
о кілька тисяч, але все ж таки вони, з огляду на цілковитий брак інших 
даних, мають документарну вагу. Цей акт знаходиться в рукописнім 

відділі бі1бліотеки Наукового Т-ва ім. Шевченка у Львові. 

ІІІ. Польський автор - полк. Губерт, у своїй праці "Зайняття Ма
лопольщі" подає, що боєвий стан УГА дня 17-го квітня 1919. р., на 
основі тайного Денника ген. Павленка ч. 27, виносив: 910 старшин і 

37.051 стрільців, разом 37,967 людей; 553 скорострілів, 201 гармат, ?О 
літаків, 4 панцирні потяги і 39 самоходів. Значить, що боєвий стан 
Г.А. виносив: 63 і пів куренів піхоти, 40 батерій і 7 ескадронів кінноти. 
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Харчовий стан виносив: 1.412 старшин і 53.224 вояків, - разом 54.636 
.людей. 

IV. Начальний Вожд УГА, ген. Мих. Омелянович Павленко у своїх 
споминах стверджує, що харчовий стан УГА, по переході річки Збруч, 

досягав 85.000 .люда. В цьому випадку були використані майже всі 

живі сили Східної Галичини, бо протягом чотиролітньої 1-ої світової 

війни Австрія пок.ликала під кріс всі можливі річники, зн. від 17-літніх 
юнаків до 55 років. При тому тисячі полонених галичан не вернули були 
з російського і італійського полонів. 

V. Зберігся джерельний документ про чисельність піхотних бри

rад армійської групи ген. Кравса напередодні здобуття Києва 30-го 

серпня 1919. р. *): 

1. 1 О-та бриrада 
2. 6-та бриrада 
З. 5-та бриrада 

4. 8-ма бриrада 

5. 2-га бриrада 

4 курені 
З курені 

З курені 

4 курені 
З курені 

3.500 люда 
2.800 люда 
2.500 люда 
2.100 люда 
2.000 люда 

1.900 -багнетів 
1.200 багнетів 
1.300 багнетів 
1.200 багнетів 

950 багнетів 

70 скоростр. 
40 скоростр. 
60 скоростр. 
30 скоростр. 
45 скоростр. 

*) Сот. К. Купчанко: "Армійська група ген. Кравса в наступі на 
Київ в серпні 1919. р.". Календар "Червоної Калини'', Львів 1923. р. 

Точні дані втрат в убитих у боях в Великій Україні і від жахливої 
пошести тифу в "Чотирикутнику Смерти" невідомі, бо всі документи 

і архіви загинули. Але ж у всякому разі втрати були дуже великі. 

VI. По примусовій злуці УГА з Червоною Армією і по переведеній 
реорганізації стан ЧУГ А представлявся так: 

І-ша Галицька Червона Бриrада УСС: Харчовий стан - 642 команд
ного стану, 20 лікарів, 8 ветеринарів, 6.988 стрільців. Командант спер
шу полк. А. Шаманек, на фронті сот. Богдан Білинкевич і врешті Мих. 

Баран. Шеф штабу спершу полк. Шаманек, опісля підполк. Альфред 

Бізанц. 

ІІ-га Бриrада: Харчовий стан - 487 командного ск.ладу, 18 лікаріІJ 
і 6.243 стрільців. Командант спершу от. Омелян Лесняк, на фронті сот. 
Юліян Головінський. Шеф штабу сот. Мирон Луцький. 

ІП-тя Бриrада: Харчовий стан - 356 командного складу і 3.457 
стрільців. Командант спершу ген. Антін Кравс, на фронті сот. Осип 

Станімір. Шеф штабу от. Ві.льгельм Льобковіц. 

Кожна бриrада ЧУГ А мала свій Запасний Кіш. Для старшин без 
приділу створено Збірну Станицю в Бірзулі. Незабаром назбиралося 

там 300 старшин, які потім виїхали до Збірної Станиці в Києві**). \ 

**) От. Ст. :Шухевич: "Спомини з Украінської Галицької Армії 
(1918-1920)". Том 4., ст. 154. 
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Загальний вид табору полонених в Тухолі на 
Поморю. 

і 

І 
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Д-р Дани.110 Богачевський, 

Поручник УГА. 

ТАБОР ПОЛОНЕНИХ У ТУХОЛІ 

ВСТУПНІ ЗАВВАГИ 

Епопея про дії й долю УГА була б незавершеною, коли б не до
повнено її ще згадкою про переживання тих її частин, які переміряв
ши у першому, побідному розгоні майже ціле Правобережжя, пере

можені не ворогами, а пошестю й непередбачливим та анемічним по
літичним проводом, по днях гордости й слави, опинилися - за дро

тами таборів полонених. 

Описи очевидців, які переживали усе це фізичне страхіття та ду
хове упокорення, що становили суть пімсти з боку хвилевого пере

можця, можуть мати для майбутнього історика наших визвольних зма

гань неабияке джерельне значення, - для сучасности вони хіба до

повняльні ілюстрації до малюнку-панорами, яка зображує переживання 

УГА від Листопадового Зриву до часу цілковитої ліквідації Yr А. 
Табори полонених в Польщі започаткували нову форму знущань 

над людиною, яка силою віри у свою ідею чи внаслідок несприятли
вих обставин, станула в дорозі деспотові-загарбникові. Удосконалили 

цей глум над основним правом людини - бути собою, гітлерівська 

Німеччина й большевицька Московія своїми тюрмами, концтаборами 

й "таборами смерти". А чим же ж іншим, як не таборами смерти, хоч 
в початковій, скажім, експериментальній формі, були онті табори по

лонених та інтернованих (звичайно були вони спільні)? Протягом 

одного місяця (з половини серпня до половини вересня) в одном} 

тільки таборі гине з побоїв, голоду, нужди й пошести 800 людей, а 
в таборі в Пикуличах вмирало деколи денно 50---100 осіб. Щойно, коли 
тиф й червінка .почали косити вже й сторожу, такі табори розв'язували. \ 
А вони ж існували ще і в Домбю, Вадовицях, Стшалковій, Мод.ліні, 
Дембліні та деінде. 

Загальною їх ціхою були садистичні знущання та дикі побої, я1<і 

часто кінчалися вбивством, грабунки з боку сторожі, голод (ранком 
і вечором т. зв. чорна кава, в полудне т. зв. зупа із сушеної ярини, 

дещо перегнилої картоплі, деколи гнилі оселедці, а вже "про свято" 

затухла конина), найнужденніше· приміщення в бараках із землі без 

долівки з побитими вікнами, поламаними дверми й подіравленими да

хами, цілковитий брак одіння, білля й накрить (через що множилися 

насікомі), хвороби та брак примітивної санітарної опіки, так, що дуже 
часто хворі, а то й мерці лежали між тими, що їх чомусь називали здо
ровими. Голод був такий, що полонений затрачував до того ступеня 

змисли, що син. не пізнавав своєї матері, яка приїхала його відвідати . 
.Відносини були такі жахливі, що викликували реакцію навіть зі 

сторони деяких польських часописів ("Ілюстр. Курієр Цодзєнни" 3 
29 .. 9. 1919., і "Роботнік" з 16. 10. 1919. ч. 339) та деяких польських по-
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слів і польських комісій (Пужак, Дорош, ба навіть вшехполяк Замор

скі - "Кривава книга" ч. 1, ст. 24). Вправді вище польське команду
вання (ген. Івашкевіч), головно з огляду на міжнародню опінію й на 

те, що справа Східньої Галичини не була ще тоді остаточно вирішена, 

видавало закази обрабовувати полонених та над ними знущатися, але 

всі такі накази розпливалися в самоволі підвладних. Що правда, час 

до часу відбувалися в цих справах й деякі слідства, а то й суджено вин· 
них старшин і вояків-сторожів (якщо вони заздалегідь не втекли!), та 

це ситуації не змінювало, бо наступало воно вже по доконаному факті. 

Скільки було в той час полонених по таборах, важко ствердити: 

Не було ж в хаосі, який тоді панував у часі спроб стабілізувати дер

жавні відносини, ні точних реєстрів ні записок, а якщо де вони й бу

ли, то із зрозумілих причин "впали в воду". Міжнародній Червоний 

Хрест подає таку статистику наших полонених і інтернованих за мі

сяць вересень 1919.: 

Домбє: 936 полонених, 933 інтернованих, 
Стшалково: 3.607 полонених і інтернованих, 

Тарнів: 1.500 полонених і інтернованих, 

Львів: 2.000 інтернованих, 
Берестя: 4.500 полонених і інтернованих, 

а на підставі підрахунку делеrації Українського Горожанського Комі

тету в квітні 1920. р. стан полонених в існуючих тоді таборах був 

такий: 

Вадовиці: понад З.ООО підстаршин і стрільців, 

Тухоля: 300 старшин, 
Домбє: 200 полонених, 
Ланцут: 700 полонених, 
Ялівець: 500 полонених з армії УНР. 

В цих числах не узгляднено одначе т. зв. робітничих компаній, що 

їх творено з полонених та інтернованих в Стриї, Перемишлі та багатьох 

інших місцевостях. 

ТЕРНИСТИМ ШЛЯХОМ ... 

Коли Українська Галицька Армія, під тиском союзниці Антанти - -
Польщі, переходила Збруч, була вона, завдяки своїй ідейності й по

святі так само, як своїй організації й карності, хіба найповажнішою мі
літарною силою на Сході Европи. Признавали це навіть вороги, які 

стрічалися з нею в боєвих діях. Ствердив це м. ін. один з вищих поль
ських старшин по роззброєнні біля Фридрихівки короткими словами: 

"Не можна заперечити, що ви доконали подиву гідних діл, - можу 

навіть признати, що один ваш жовнір рівний нашим десятьом, та що 
з того, коли обставини зложилися проти вас і ви мусите з тим числи

тися". Не менш цінне признання для високої вартості українського, 
галицького вояка висловив і ген. Роя при нагоді інспекції табору в 
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Тухолі. Признавали це й большевики, коли говорили: "Галичани з 

нами, нічого нам тепер боятися ... " Та колесо щастя повернулося в ліва. 
Виснажена до краю, без відпочинку й доповнень, без припасів та ба
євого вивінування, десяткована пошестями, недавно ще горда своїми 
баєвими подвигами армія, стала м'ячем між фронтами її відвічних, за

пеклих ворогів. 
Ще в хвилі недалекого цілковитого розпаду оферували представ

ники УГА (от. Шльоссер, от. Шухевич та інші) Урядові УНР співпра· 
цю, та ·без успіху, - що більше стрінулися з гіркою відповіддю, що 

із "зрадниками" не переговорюють. Дієва Армія була тоді в злуці з 

польською, перецінювала свою силу в поході проти большевиків, але 
й не доцінювала ролі, яку УГА ще й тоді могла виконати в Україні за

вдяки щирій симпатії й довір'ю з боку населення. І так не залишилося 

нам нічого іншого, як тільки здати оружжя та йти в полон. 

Всіх полонених У·Г А сконцентровано в районі Фридрихівки біля 
Проскурова, а тому, що ця збірка відбувалася доволі хаотично, вжt~ 

тут багато стрільців і старшин вибрали волю. Деякій частині вдало

ся все ж таки включитися в Армію УНР. 

У Фридрихівці відділили старшин від стрільців і почали вербу
вати цих останніх до армії УНР, та стрільці годилися на це тільки під 

умовою, що залишаться під проводом своїх старшин. А що старшин 

нап'ятновано "зрадниками", то й ця спроба завела. 

Тут .перебували полонені три тижні під голим небом. Згодом спи
сано стрільців, зібрано їх на майдани й проголошено, що пан Пілсуд· 

скі дарує їм всі провини й вони можуть їхати домів. Та не всі стрільці 

скористали з цієї "амнестії". Всіх же старшин, частину підстаршин і 
кількасот стрільців вивезено після цього через Львів до Тухолі. 

Везли їх не разом, а в кількох транспортах. Перший транспорт, 
що ним проводив якийсь культурний та людяний поручник, мав "ща

стя", що в переходовім пункті на Ялівці ·зустріла йо·го яка половина 
українців Львова, які з'явилися там на заклик "Діла". Під час прощання 

мав в імені українців Львова промовляти д-р Степан Федак, та він 

сказав тільки два слова: "Дорогі хлопці".", - бо решту здусило його 
ридання. Це була хіба найщиріша та найгарячіша промова, яку дове

лося присутнім колинебудь чути. В Перемишлі могла теж наша гро

мада розмовляти з полоненими та й передати їм харчі. Коли в Чен

стохові роззвірена товпа з ревом: "нє бавіць сєн з німі! Закатрупіць!" 
хотіла кинутись на вагони з полоненими, згаданий поручник дав ес

корті наказ стріляти при всякій спробі зблизитися до транспорту. 

Другий транспорт не мав вже такої свободи. У Львові, на Ялівці, 

не дозволено нікому зближуватися до засіків табору. Вправді в Пе

ремишлі дозволено передати дещо харчів та вже дальшу дорогу від

бував він в запечатаних, товарових возах без харчів і води. І так про

везено полонених аж до Тухолі. Весь час лунали на двірцях нелюдсь

кі реви товпи, а по стінах вагонів било каміння, та •Полонені уникнули 
принаймні звірського самосуду. 

В Тухолі опинилося біля 750 старш1щ та кількасот підстаршин 
і стрільців. 
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Тухоля - це містечко на Поморі, серед л1с1в, в яких переважала 
смерека та сосна, в колишній тухольській пущі - гущавині. ОкоJІИця 
пісковата, але клімат лагідний та здоровий. Саме містечко дуже мале, 
але незвичайно чисте. Населення в переважній частині німецьке, яке до 

полонених УГА ставило<:я дуже прихильно. Коли до та·бору провадже

но полонених, то часто траплялося, що з вікна вихилялася рука з 

хлібом чи картою на хліб. На південь від самого міста, у віддалі коло 
2 кілометрів, німці, до яких тоді належало Поморя-ще в 1914-му 

році побудували були цілий ліс землянок, критих папою та бараків 
з дощок, критих филястою бляхою. Там спершу перебували французь

кі й англійські, а опісля російські полонені. Потім ті бараки стояли 

якийсь час порожні, аж згодом почали там приміщувати полонених 

Українськоі Галицької Армії. 

ПЕРШІ ТИЖНІ ПЕРЕБУВАННЯ УГА В ТУХ ОЛІ 

Коли полонені УГА опинилися в Тухолі, то вже той перший кри
вавий шал, що супроводжав їх підчас транспорту, дещо проминув. 

Та все ж таки і тут перші тижні перебування були прямо нестерпні. 
В першій мірі арештовано кілька старшин· за їх здогадні провини з 
часів військової служби (от. Шльоссера, сот. rаздайка, чет. Коника) та 

їх вивезено. Це були мабуть перші спроби судження за воєнні злочи

ни, які вже тоді конечне хотів застосувати Ллойд Джордж, та Клемансо 
йому відрадив. Арештовано теж сотника Молящосо, та його звільнено. 

Старшин приміщено у вогких та брудних землянках, в яких не 
було майже світла, на голих дошках, без сінників. В них у погідні 

дні сипався на голови пісок,. а під час дощу лилася вода. Щодві зем
лянки творили замкнену цілість, а порозуміння між старшинами від

бувалося при помочі. паперу, прикріпленого до твердого предмету, 

який ніччю перекидано до другої землянки. В землянці 38 х 6 х 2,5 м. 
приміщено коЛо 120 старшин. Харч, який ніколи не був можливий, був 
спершу прямо неможливий. Кава --с себто чорна вода - та гнио11і се
ледці, а при тому криницю з водою відгороджено дротами і до неі 

полонені не мали доступу. За найменшу провину приміщувано в. зем

лянці-вязниці, якої вигляд можна собі легко уявити. Та це не r~ри,било 
старшин. Вони рішили всіми силами боротися проти того та- ужити 

_всіх можливих способів, щоб добитися своіх прав. Написано 1гос:rрі за

жалення в .першій мірі до Українського ГорожаJІського Коміте:гу у 
Львові, а також до Міністерства війни в Варшаві.та до Команди Корпу
'су в rруДзьонцу та порушено цю справу і в ·-.часописах. Вміжчасі ко
жен старався радити собі, як тільки міг .. Декотрі старалися закупити 
~ещо через німецьких робітників, .з. якими час до. часу можна. :було . . " " . ' . . . 
_з1ткнутися; дехто знов.а старався сконтактуватися з1 сторожею та..в той 

спосіб Дещо закупити,· а навіть добитися деяких пол.егш. Це деколи 
вдавалося, але не завсіди, часто гроші пропадали. !ак дщ·оворився зі 
сторожами командант ·кінної батеріі · 6-го гарматнього полку, четар 
Іван Яросевич, заплатив ім, а вони обіцяли дозволити йому цер.елізти 
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вночі попід дроти та втечи. Та коли він вночі, довіряючи умові, збли

зився до дротяної огорожі, сторож з вартової вежі пострілив його з 

кріса. Постріл був важкий і він упав на землю. Та хоча почав повзти 

в напрямі бараків, а не в напрямі огорожі, то сторожа дальшими двом:~ 
стрілами його добила. Старшини жадали, щоб Команда перевела в цій 

справі слідство, бо ж сторожа не повинна була стріляти, коли сл. п. 

Яросевич повз в напрямі бараків, та командант відмовив і заявив, що 
йому вистачає рапорт сторожі, а з нього виходить, що сторожа по

ступила згідно з приписами і не має жодної вини. В тому часі відбував 
інспекцію один з польських старшин (родом з Познанщини). Колн 

старшини жалувалися перед ним на харч і на .поведінку сторожі, він 

відповів: "Чого ж іншого ви могли сподіватися в таборі полонених?". 

Все ж таки ті зажалення, прилюдна опінія, з якою ще тоді світ 

числився, наше представництво за границею Польщі, як також і обста

вина, що справа Східньої •Галичини не була ще остаточно вирішена дер

жавами Антанти - зробили своє. Біля 20-го червня приїхав на ін

спекцію табору генерал польської армії Роя. Був це кремезний мужчина 
з великими, шляхетськими вусами, в довгих, з твердими халявами, 

чоботях, по яких час до часу бив тростинкою. Заглянув до землянки
вязниці, яка була перед бараками старшин, оглянув її та .сказав до ко

манданта табору: "Хай вас шляк трафить, як ви мальтреtуєте людей". 
При вході до. табору полонених старшин, польський вояк, який стояв 

на сторожі при дротяній огорожі, випрямився на струнко і голосно 

зарапортував: "Пане генерале, ·голошу слухняно, що пильную боль

шевицьких офіцерів". "Кого?" - запитав генерал Роя" а коли вояк 
зарапортував те саме, Роя вже не входив до табору, а вернувся до 

команди табору. По якомусь часі вийшов з будинку команди, увійшов 

до табору, та зарядив збірку всіх старшин і мав до них, промову. Ця 

промова зробила незвичайне вражіння на всіх старшиН. · Він висло
вився з великими похвалами про армію УГА і її старшин, признаючи, 

що шляхетно воювали "за землю, на якій живете і яку так гарячо лю

бите, а про вашу "дзєльносць і валєчносць" може тільки сказати той, 
що вас бачив. Я був по другій стороні і вас бачив ... і т. п." 

Безпосередним наслідком інспекції генерала Рої буЛо звільненнп 
команданта табору.. полковника ПоrожеЛьского, та його адьютанта, 
капітана. Більше ми їх не бачили. Зарцзом також усунено дроти до

вкруги криниці і старщини мал1<1 1вільннй доступ до доброї води до 
пиття. Крім цьог9~ де~-ач,ія . стаrtЇ,'іі1ц1 t_І:}стаЛа ~озвіл р~їхати До Ко
манди корпусу в fрудзь~Х(У.: та представити 13с1 ЗажЗJrення та евенту-

альні в~мог! __ п~!<J:~~и~:_,··r· !~еба .~~изнат.~ ... ІЦО наступіи~а .велика по-
права вщносин, - очевидно на лшше. ·· · · 

Старшин переведено до бараків над землею, збитих з дощок, кри
тих филястою бляхою. В тих бараках вже були сінники, вправді напов
нені дерев'яною ватою, але все ж таки сінники. В нових приміщеннях 

старшини понаправляли в першій мірі вікна й двері та прикрасили по 

можностям стіни. Через це набрали бараки якогось "більш людськогrJ 

вигляду". Пізною осінню в кожному бараку самі старшини побудува
ли печі з цегол. 
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Генерал Мирон Тарнавський, Начальний Вожд УГА, з групою старшин І пІдхорунжих Штабу 
111-ro І<орпусу УГА, в польськім полоні, в таборі Тухоля на Поморю, 26-ro вересня 19'20. р. 
Сидять на лавці, з ліва: Чет. -суддя Франц Ба бяк, пор.-суддя Роман Ставничий, сот. Любомир 
Огоновський, сот. Петро Біrус, rенерал-четар Мирон Таонавський, от. Вільгельм Любковіц 
(шеф штабу ІІІ-го Корпусу) , сот. Іван Моляший, пор. Флюнт і пор. Шулім Баренбліт. 

С'І 
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На основі вислщ1в переговорів, які делеrація старшин перевела 
в rрудзьонцу, признано старшинам rажу (по 80 чи 100 марок місячно), 
призначено деяких старшин до служби в команді табору, канцелярії, 

кухні, харчовому складі, і в той спосіб наладнана зв'язок старшин зі 
світом. Згодом відкрито кантину, та й харч дещо, хоч не дуже поліп

шав. Так отже життя почало вповні налагоджуватися. В перших часах 

постало деяке замішання, коли почалися звільнювання. Бо вже в 

останніх днях червня звільнено першу групу старшин, кількадесять 

осіб, - в другій групі звільнено (очевидно тимчасово) двадцятькіль

кох старшин, - а в третій двох старшин і одного підстаршину, та на 

.цьому тимчасові ·звільнення "єньцуф з обозу в Тухолі", як писано в 

документах, в літі покінчилися. Натомість час від часу привожено де

яких полонених і інтернованих старшин з других таборів, що іх по

волі розв'язувана. Між іншими в другій половині липня привезено ге

нерала Тарнавського. Це був момент, який у всіх залишив дуже силь

не враження. Генерала Тарнавського привезено під сильною ескортою 

та заборонено взагалі до нього відзиватися, тим більше робити йому 

якенебудь привітання. Тоді всі старшини станули на позір, зробили 

шпалір і генерал Тарнавський мовчки перейшов поміж двома рядами 

старшин до призначеної йому кімнати. Спершу було заборонено з ним 
зустрічатися, але згодом внаслідок різних інтервенцій знято цю "пе

чать" і контакт з генералом був зовсім свобідний. 

ПІДСТАРШИНИ І СТРІЛЬЦІ 

Заки перейдемо до ближчого о.пису життя старшин УГА в Тухолі 
(від червня 1920. до лютого 1921. р.), належить ще згадати про стріль
ців і підстаршин, які теж були в тухольському таборі. Не було іх багато, 
бо вже в Фридрихівці, коли виявилося, що армія УГА не буде віднов

лена, більша частина стрільців розбіглася. До табору в Тухолі при

везено кількасот стрільців. Приміщено іх зовсім окремо, далеко ві:~: 

старшин, і всякий зв'язок з ними був виключений. В неділі й свята 

збирались всі на одну площу на Службу Божу, одначе було строго за

боронено (і цього перестерігали) в якийнебудь спосіб контактува

тися з стрільцями. Стрільців брали на роботу і через ,це були для них 
відносини корисніші чим для старшин. Бо на роботі можна було все ж 

таки дещо придбати. Згодом стрільців почали вивозити на роботи. 
В одному випадку німецькі залізничники роззброїли сторожу й тоді 

всі стрільці з транспорту повтікали. З часом осталось в Тухолі лише 

коло 400 стрільців. Коли старшин скупчено в одній групі дерев'яних 
бараків, то відносини дещо покращали, та уможливили і зв'язок з 

стрілецтвом. Тоді створено окрему комісію старшин, ·якої завданням 

було делеrувати старшин, що мали заступати інтереси стрільців .пере,;х. 

командою табору та вести освітню працю між стрілецтвом. І так улаш

товувано для стрільців іІlопулярні відчити, головно з ділянки історії 
та економії. Та згодом забрано решту стріпьців і в таборі запиши

лися самі старшини. 
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ЖИТТЯ В ТАБОРІ 

Коли відносини в таборі покращали, почалося "нормальне" життн. 
В першу чергу вибрано "Раду старшин для полонених", якої завданням 
було заступати інтереси полонених перед командою табору, назначу
вати старшин до праці в установах як: пошта, канцелярія, пекарня, 

кухня, харчовий ма·rазин, та ін. Вибрано теж старшинський суд, що 
мав за завдання наглядати над відповідним поведенням старшин, ІГО· 

ловно тих, які мали призначення до праці поза табором. І треба при

знати, що так Рада як і Суд мали повний авторитет між старшинами 
і не було випадку вилому з-під дисци.пліни. Враз із нормалізацією 
таборового життя мимоволі, а радше підсвідомо, виринуло питання: 
Що робити? Чим заповнити час? Всі ж старшини були молоді, повні 
ідей, життя, снаги та руху; а тут нагло: "Сиди без діла". Думки і енергія 
старшин мусіли до чогось спрямовуватися, найти в чомусь реалізацію. 

Це зрозуміле, що на перший плян висунулися придумування, дис
кусії й заходи великої частини полонених, як би то видістатися на 
волю й добути знову свободу, розпоряджувати собою. В тому напрямі 

пішла інтензивна праця. Треба було провідати, як далеко до німецької 
границі (25-30 кілометрів), де є нам прихильні німецькі колонії, по
старатися .про мапи, принаймні про примітивні рисунки дороги, по 

можності про компас, і аж тоді думати про вихід поза дроти. Не була 
це легка справа, та її "успішно" розвязано. І не дивниця, бо людина в 

замкненні має можність зосередити всі свої думки в одному напрямі. 
То ж вже досить скоро почалися втечі з табору, але дійсно старанно 

обдумані й підготовлені. Одні з перших втеч відбувалися при нагоді 
"вистав". Між старшинами були деякі знамениті характеризатори і де
коратори (прим. чет. Іван Кучмак) та артисти (прим. чет. Е. Козак). 
Вони уряджували в одному куті бараків "представлення", ніби цирк, 

чи ярмарок, чи знову "большевицьку делеrацію". Це все було дійсно 

артистично виконане та мало вже свою славу (в підготовці визначався 
чет. Соловій) й відвідували ці вистави не тільки старшини, але і члени 

таборової сторожі. А в той час по другій стороні йшов перехід попі;::. 

дроти. Одного разу в той спосіб перейшло 42 особи, і це надхнуло 

таборового поета написати гарну думу про "Побіг 42-ох братів із ляць
коі неволі". За кілька днів прийшла вістка, що всі вже за границею і в 

дорозі до Берліна. Інші знову влазили в бочки, в яких вивожено сміт
тя, іх накривано різного роду паперами і так опускали вони гостинні 
баракові порог11 та _шукаJJИ долі в широкому полі. Бувало й так, що 
в порозумінні зі стрільцями, які приносили харч в бочках, старшини 
відносили бочки, а стрільці лишалися якийсь час в таоборі старшин. 

КОJІи ж ~аспіЛа. вJстка, що вже всі за границею, тоді за-олошувапо убу
ток, а стрільці спо~ійно вертали.ся д() своіх ·бараків. Четар Ч. так добре 
перебрався за польського офіцера, (які якраз тоді бу.Ли в таборі), що 
сторожа: в~~ла його за одного з польських старшин 'Га спокійно пере
пустнла через браму. 

В той спосіб до осені, до часу, коли вже почали -звільнювати з 
табору, ·втікло 175 старшин та понад 100 стрільців, а тільки 5 старшин 
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і кількох стрільців переловлено й вони мусіли свою невдатну спробу 

відпокутувати в тюрмі. Кожний, хто передістався за границю, переси

лав докладні інформації що до втечі, деколи і мапи, а навіть компас. 

Команда табору мусіла щось догадуватися, бо бувало дуже часто, 
що залога впадала до табору, всіх видалювала з бараків та переверта

ла все до гори ногами, одначе ніколи не знайдено чогонебудь підозрі

лого. Посуджувала вона Раду полонених, що кермує втечами, а коли 

остаточно вислідила, хто належить до Ради, то голова і секретар Ради 

довший час просиділи в тюрмі. Коли полонені стало втікали, приділи
ла команда табору на час ночі одного члена "Оброни Народовей", 

який мав за завдання слідити за кожним рухом в бараці. Коли ж мали 

висилати тих вояків "Оброни" до бараків, командант табору мав до 

них промову й наказав їм, щоб вони були дуже обережні й чуйні, бо 
полонені "це народ дуже небезпечний і хитрий, який вже не одно пе
рейшов". Цю промову доповнили ще старшини різними страхітли

вими оповіданнями про це, якто за революції пропадали люди, що за 

ними слід загинув і т. п. так, що застрашена ними "Оброна" вже пере
стала приходити на ніч до бараків. Але бували й такі випадки, що уті
качі по дорозі роздумувалися і добровільно та незамітно поверталися 

назад до табору. 

Бправді від першого дня побуту .полонених в таборі що вечора 

відбувалася провірка стану, та це на втечі не мало жодного впливу. Ті, 
що перечислювали, йшли від бараку до бараку й так перечислювали 

стан. Барак, якому забракло осіб до повного стану, взивав резерву з 

бараку, в якому вже відбулася перевірка. Відповідно до цього _закон
спірованими місцями наспівала резерва і при провірці був повний 
стан. Брак осіб зголошувано щойно тоді, коли наспіла вістка, що 
дані особи вже в безпечному місці. · 

Було б зайвим перечислювати усі· спроби втечі; незламна туга за 
волею родила "надхнення" й кріпила відвагу до границь. очайдуш

ности. Та життя в Тухолі було многогранне, а втечі - хоча ду.Же сприт
но й старанно приготовані й проведені, виповняли тільки незначну ча

стину ЙОГО змісту. Це ЖИТТЯ ВИЯВЛЯЛО себе В других, ПОВаЖНОГО ЗМЇСТу, 
ділянках. 

А) ДІЛЯНКА ВИКЛАДОВО-НАУЧНА 

Життя в таборі проявилося найсильніше і найповніше в ділянuі 

освітній. Початок цієї праці був дуже дрібний і зовсім незамітний. 

Коли вже старшини в нових · бараках дещо уладилися, була 
пре.гарна, пізна весна .. Сонце пригрівало, пташки щебетали, з довко
лишніх лісів плив життєдайний во3Дух - погода була Чудова. Тож 
старшини виход·или з бараків, засідали під нИми та :побИ:ра.іІи від сонця 

вітаміну "Д". В . такому то блаженному настроєві вже в перших днях 
перебування на "нових місцях" пор. Д. ·:Богачевський запропонував 
найближчим товаришам науку французької мови, - бо rіо-німецькп 
•кожний ·умів, а "не знати, де кого доля запроторить". Цю думку прий-
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нято і так під бараком почалися перші лекції французької мови систе
мою Лянrеншайта. Може це була більш забава, чим поважна наука, 
та все таки вона зайняла думки та час. В короткому часі, коли в табо

ровій бібліотеці появився твір Дамаше "Політична економія", поши

рилися _виклади і на курси політичної економії. А що думка впала на 

пригожий rрунт, тож рішено почати правильну науку в різних ділян

ках- і там включити ці курси. В тій цілі вибрано Шкільну Раду, яка мал::~. 

цею справою зайнятися. І вона цей задум дійсно перевела в чин. В ко

манді табору вистарано на ту ціль окремий барак. його відповідно 
перебудовано, впорядковано та приспосіблено до вимог научних заль. 

Водночас переговорено з пригожими лекторами, зладжено плян науки 
та відповідний поділ годин. В короткому часі почалися виклади, які 
тривали від ранку до пізного вечора з одногодинною перервою на обід. 

Були там найрізнородніші курси: підготовчі до гімназіяльної та семі

нарської матури, чужих мов, економічні, правничі, стенографічні, кни

говедення, військової тактики й стратегії та ін. Вечорами відбувалися 

доклади на різні теми. Ці виклади та курси зайняли в цілості всі думкн 

та час і то в спосіб найбільш відповідний та культурний. А командант 

табору з великою гордістю показував цей "університет" відвідувачам, 

які переконувалися, що полонені це не дикуни "з одним оком", а гро

мадяни висококультурної нації, яка чесно і шляхотно станула в обороні 

своєї вітчини й не вгнулась навіть в неволі. 
Годі сьогодні відтворити поділ годин, кількість слухачів та всі 

предмети викладів-та все ж таки треба ствердити, що ці курси відо

грали дуже важливу та високо-культурну ролю в таборовому житті. 

Підручники постачав Горожанський Комітет у Львові, а в великій 

мірі різні чужинці, ·головно німецькі інституції; дещо спровадили стар

шини зі своїх домашніх бібліотек. Так повстала поважна научна кни

гозбірня, яку бл. п. четар Огоновський мав передати до Наукового То· 

f 
вариства ім. Шевченка у Львові й імовірно передав. 

Окрім цього збирано там матер·іяли до історії УГА. Писали їх 
будь-то поодинокі старшини, будь-то цілі групи старшин і в цей спосіб 

зібрано коло 2000 аркушів матеріялу - та доля його невідома. 

Б) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ДІЛЯНКА 

а) Хор і оркестра 

Та життєва сила, душевне наставлення і життєрадісність найсиль

ніше проявилися в ділянці культурно-мистецького життя. Як тільки 

старшини дещо упорядкувалися та вжилися в нову атмосферу, залу
нав життєво сильний, шляхотний спів. Погода майже весь час була 
прегарна, з тухольських лісів почерез кільчасті дроти та наїжені баг

нети плив ароматичний воздух, насичений запахом живиці та шпи

льок, а там внутрі засіків розливалася свобідна та могутня пісня: "Вер
нуться ще тії, Стрільці Січовіі, задрожить тоді Варшава", чи "За

звенімо разом браття" т. ін. Майже кожного вечора довго вночі лунали 
мелодійні, мистецькі пісні. Це звернуло увагу публики, яку польська 
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пропаганда годува"1а байками про дикунів, варвар і т. п. Публика пе

реконалася наочне про брехливість пропаганди, бо побачила, що по

лонені це сини культурного і шляхетного народу, якщо він розпоря

джає такими наглядними скарбами культури. Не тривало довго й ту
хольська еліта створила променаду якраз попри бараки, звідкіля що 

вечора плили такі гарні пісні, співані чистими та здоровими голосами. 

Співали полонені старшини УГА. Дуже вчасно, бо вже в декілька 

тижнів по переході до нових бараків, створено дуже гарний хор, а по

при нього інколи заспівав ще принагідно й другий хор. Диригентами 

хорів були пор.-суддя Роман Ставничий та сот. І. Д. Молящий. 

Згодом Горожанський Комітет у Львові доставив деякі музичні 

інструменти, доповнили їх самі старшини тими, що одержали з своїх 

домів та створено дуже гарну і досить поважну числом інструментів 

оркестру. Так хор, як і оркестра відбували часто проби, давали своі 

концерти, брали участь у виставах та таборових імпрезах, взагалі пл~

кали музичну культуру, та в цей спосіб сповнили велику культурну 

місію. 

б) Вистави 

В парі з хором і оркестрою діяв в таборі теж драматичний гурток 

старшин. Треба признати, що вони дуже добре вив'язувалися теж з 

жіночих ро.1ь - очевидно дуже старанно оголені та відповідно уха

рактеризовані . Сцена була в кожній штуці відповідно удекорована, а 

Хор і оркестра старwнн і пІдхорунжнх УГА в польськім полоні, в таборі Ту
х оля на Поморю, 26. вересня 1920 р. Сидять 11ід .~іва: хор. Дорожовець, капелян о. 
Іван Лучннський, пvр. Микода Галій, сот. Мпрон Луцький, пор. суддя Роман Став
ни•шй, сот. Іван Мс.1ящиІІ, "ет . Баландюк, поr. Вербицький і чет. Теодор Мучій. 
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декорації з природи речі були ориrінальні. Дуже добрими декорато
рами та характеризаторами були чет. Е. Козак та чет. І. Кучмак. 

Спершу вистави відбувалися під голим небом, але вже досить 
скоро команда табору і на ту ціль приділила окремий барак. його від

повідно перебудовано, по існуючим можливостям, прикрашено та уме

бльовано і в ньому вже відбувалися всі вистави й концерти. На ці 

імпрези запрошувала команда табору інколи і добірну публику з міста. 

Цікаве, що запрошення на таку виставку чи концерт було вже свого 
рода відзначенням. 

Відограно кільканадцять легких п'єс, як: "Комедія про людину. 

що редаrувала Хлібороба", "Перехитрили - Пошились в дурні", "Не

вольник", "На перші гулі" - та декілька інших. Декотрі штуки грано 

по два рази. Особливо святочно відзначено Першо-Листопадову річ

ницю. Рано відслужено торжественну Службу Божу, а вечором того ж 

дня відограно драматичну поему "Великий День", яку написав Роман 

Купчинський спеціяльно на ту ціль. Не забуто теж гідно відсвят

кувати день "Просвіти" і при цій нагоді відбудася грошева збірка на 

дар "Просвіті". 

в) Часописи 

Коли говоримо про культурно - мистецьке життя в таборі, мусимо 
підчеркнути, що й журналістична ділянка не була занедбана. Навпаки! 
І в ній треба відзначити також дуже поважні осяги. Та і тут народпя 

душа відограла дуже поважну ролю. Бо ж наш народ попри свою ре

лігійність та схильність до лірики, все ж таки відзначається незвичай

но неJшкою дозою природнього гумору і цей гумор не опускає його 

і в найбільш важких для нього часах. І коли говоримо про таборові 

журнали чи часописи, то в першій мірі мусимо відмітити гумористичний 

журнал "Взад" (в противенстві до "Вперед", який тоді видавано у 

Львові). "Взад" може похвалитися найбільшою кількістю чисел з по
між усіх часописів, які взагалі в таборі видано, бо вийшло його біля 

17 чисел і всі були дуже дбайливо та характеристично ілюстровані 
(прим. ілюстрація "За Байраком Байрак" - з тої нагоди, що в таборі 
були три брати Байраки та всі три легко захворіли). Ілюстрували мис

тці Е. Козак та І. Кучмак. 

Окрім цього -гумористичного виходили часописи поважного змісту, 

а то: "Рада" (вийшло декілька чисел), "Табор" (декі.1ька чисел), "Спор
товець" (два числа) та деякі одноднівки для відзначення якоїсь зло

боденної події, як прим. "Лежух". Та треба зазначити, що видавання 

часопису не було легкою справою. Часопис треба було старанно і ви
разно написати, то й виходив він тільки в одному примірнику і то з 

ориrінальними ілюстраціями. Кожний часопис переходив від групи до 

групи, де його збірно читано, при чому слухачі давали свої "цінні зав

ваги" та коментарі. Читання часопису це була свого роду подія. Тож 
не диво, що І. Кучмак скомпонував картину "часопис читають" та роз

почав картину в роді "Запорожці пишуть лист", але вже її не скінчив 

по причині свого виїзду домів. Писарем часописів та каліграфом був 
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переважно І. Кучмак. На жаль ці таборові часописи, як ті картини \ 
пропали безповоротно у вирі пізніших подій. 

r) Спорт 

Попри це все не занедбувано культури тіла. Плекано і спорт, на 

що вказує видання кількох чисел "Спортовця". Як тільки старшин 
переведено до наземних бараків та приміщено разом, то вони вправді 

в першій мірі зайнялися приведенням до можливого порядку і вигляду 
бараків, але майже рівночасно з тим зайнялися і приладженням спор

тової площі. Прочистили та вирівнали певну частину площі та призна
чили її на спортові впр·ави, зробили тягарці з цегол, поставили рек, 

збудували кругольню - і спортова площа була готова. На ній від

бувалися різні спортові вправи, при чому не погорджувано і грою в 

"кічку". Головою спортового гуртка довгий час був чет. Т. Богаєць. 

** * 
Про духовну опіку над полоненими дбали два оо. капеляни: сл. 

п. о. Теофіль Чайковський та о. Іван Лучинський ЧСВВ. Були це високо 
образовані, надзвичайно шляхотні й гідні, а при тому повні посвяти 

священики, які добровільно пішли до табору, щоб виконувати релі
гійну обслугу старшин та стрільців. Втішалися вони загальною по
шаною та любов'ю. В бараку, переміненому на полеву капля.цю, зби

рався весь табор щонеділі та свята на Богослуження і на ньому співав 
таборовий хор. 

На час існування табору полонених в Тухолі припадає м. ін. похід 

:большевиків на Польщу. Були вони вже так близько, що в спокійну 
ніч, при відповідній погоді можна вже було чути гук гармат. Та цікаве, 
;що ця подія не зробила на мешканців табору майже жодного вра

жіння і цею проблемою ніхто не займався. "Вийшли ми з rірших ситу

ацій, то і тут, як зайде потреба - дамо собі раду". Така була загальна 
опінія і на цьому розмова та роздумування кінчилися та кожен йшов 

до свого зайняття. 

Серед різних зайнять пройшло літо та проминала осінь також по
,гідна, ясна і тепла. Коли ж прийшли дощі і слоти, то з природи речі 

заняття обмежувалися чимраз більше до зайнять в бараках. Пізною 
осінню заходять великі зміни. Поминаючи те, що втікло коло 200 
старшин, почалися і масові звільнювання з табору. З кінцем січня 1921. 
р. залишилося в таборі тільки коло 80 старшин. Були це старшинн, 

які походили з околиць зайнятих румунами (буковинці) та деяка кіль
кість галичан, що на їх поворот не хотіла ніяк погодитися адміністра

ційна влада. Всіх їх приміщено в одному бараку, а командантом їх став 

чет. Т. Богаєць. Та до зими 1921. р. вже всі таборовики були звільнені. 
Так закінчився табор полонених старшин у Тухолі, а його житці 

розбрилися по цілому світі. Частина втікла до Німеччини, велика ча

стина перейшла на Чехо-Словаччину, декотрі виїхали за океан, та пе
реважна частина повернулася таки до своїх родин. Тут вони були на 

довший або коротший час конфіновані, та згодом й це непомітно 

закінчилося. 
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Життя нашої таборової спільноти ціхува.1и наявно деякі риси 
нашого, в деякій мірі, притаманного народнього характеру, які без

перечно мусіJІИ виявити себе і в багатьох інших скупченнях полоне 

них УГА. Одною з цих ціх була безпосередність, щирість та товарись

кість у взаємовідносинах таборовиків. Були ж тут старшини різних на· 
ціональностей, були німці, а то й жиди , не говорити про те, що й укра

їнці належали до різних політичних груп з т. зв. москвофілами включ

но. Та жодної ворожнечі ні не.порозумінь не було. Панували тут вза

ємна пошана , довір' я та далеко йдуча толерантність. 

Другою ціхою життя в неволі була природна веселість без жод

них штучних закрашень. Здоровий, свобідний, щирий гумор не поки

дав нас навіть під час важких таборових переживань. Сліди його в 
журналах, ілюстраціях та в буденному товариському співжитті . Дже

релом тієї безжурности та погідного духа не був ні вік ні апатія чи 

духова резиrнація. Ми ж не були вже в молодечому віці , а до того мали 

за собою важкі переживання, які легко могли вбити всю життєву ра

дість. Джерела такого понадтурботного стану треба шукати тільки 

в тому почуванні, що його дає спокійна совість та свідомість гідно й 

совісно сповненого обов'язку, почуття віри в невмирущість ідеї, що 

для неї кожний готов був пожертвувати майно, здоров'я, а то й життя 

Група старшин і підхорунжих 11-го гар~зтного полку, весною 1920. р. (З-го 
легкого гарматного поm<у ЧУГ А) в польськім полоні, в таборі Тухоля на Поморю, 
26. вересня 1920. р. Сидять з ліва до правз : хор. СроковськиІt, чет. Омелян Мих. 
Т11шовницькиІt, пор. Віктор Стафіняк, пор. Петро ГнатовськиА і чет. Гриць Пушкар. 
(Всі вони бу.ш комзндантами батеріІt) . Стоятt- з .1іва до права : підхор. Степан Ко
цюба, хор. Сеиечко, підхор. Василь Баляк, Н.Н" хор. Мих . Нижник, підхор. Дмитро 
Когут, хор. ШушоровськиА, підхор. Сі.11еuькиІt , підхор. Яросдав Алексевич, хор. 
Тимко Гаврилів і підхор. ГординськиА. 
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без вагань та фраз,-а врешті й тверда віра в Боже Провидіння, яка 

єдина дає людині життєву рівновагу, силу й радість. 

А попри все ціхувала таборову спільноту взірцева, як на час сві

тового розладдя, дисци.пліна, гідна постава й достойна поведінка за
рівно внутрі табору, як й у відношенні до світу "за дротами"". Цим. 

здобули собі таборовики повагу й пошану не тільки серед невтраль

ного, німецького, але й серед розаrітованого злобною пропаrандою, 

польського оточення, ба навіть серед самої сторожі. Вистарчи.10 м. ін. 
"слово чести" зайнятих в таборових установах старшин, що не пробу

ватимуть втечі, і це важило за повну rарантію. Коли на пропозицію 

Уряду УНР деякі старшини зголосилися до війська ~'НР, а таборова 

Рада наказала відкликати це зголошення, стоючи на становищі вдер

жання цілости УГА, зар'ядження виконано без виїмку. 

З розв'язанням табору полонених в Тухолі завершився остаточн0 

один етап визвольних змагань, - розпочався новий, який в різних 

формах триває й тривати мусить аж до повного зд~иснення мети, що 

за неї боролась і страждала Українська Галицька Армія. 
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Д-р Маркіян Терлецький, 

Хор. УГА. 

ТАБОР ІНТЕРНОВАНИХ В НІМЕЦЬКІМ ЯБЛІННІМ 
В ЧЕХО-СЛОВАЧЧИНІ 

15-го травня 1919. року на лів~ 

крило українського фронту (Ш-тий 
Корпус, Самбір) розпочали наступ 

Галлєрівські війська . Поляки проло

мили фронт на відтинку Крукеничі, н 

напрямі на Рудки, загрожуючи відтя

ти Ш-ий Корпус від решти армії. З 

цієї причини головні сили Корпусу 

стали відступати вздовж залізничої 

лінії на Дрогобич і Стрий. Цей від

ступ забезпечувала група сотника Фе

дика на відтинку Глибока-Хирів; во

на ще цілий день держалась на своїм 

становищі і щойно вночі почався її 

власний відворот. Одначе, вже буJю 

запізно відступати в сторону Дрого · 
бича, тож спрямовано відступ на Ста

рий Самбір, у гори. У Старім Самборі 

приєдналась до неї група "Ст. Самбір"' 

(от . Мацєйович), а пізніше й найдалі висунена на захід "Гірська Бри
гада" от. Черського . Почався дальший похід на Турку-Сморже в на 

прямі Сколього, щоб дігнати головні сили. Та заки війська встигли 

гірськими дорогами дійти до Сколього, вислана стежа повідомила. 

що його вже зайняли поляки . Стало неможливим зв'язатися з Ш-тим 
Корпусом. Прийшлося відступати до чеської ·границі. І дорогою через 

Климець війська відступили на Закарпаття, що тоді вже належало 'j 
до Ч.С.Р. У Мукачеві чеська влада наказала зложити зброю, і військо 
роззброєно. Та в тому самому часі на Словаччину наступали мадяри 

і під Новим Містом загрозили залізничий шлях на захід. до Чехії. 
Тоді частину українського війська, головно артилерію, кинено на 
мадярський фронт, і ця частина, враз із чесько-словацькими війська

ми, припинила наступ мадярів. Ми мали досить значні втрати : 350 ра
нених і вбитих. 

Тоді всі українські війська перевезено до табору в Німецькім Яб

ліннім (Дойч rабель) і там їх інтерновано . Було це невеличке містеч1<0 

з німецьким населенням, досить промислове (ткацтво), у 20-ти кі
лометрах на північний схід від Ліберця (Райхенберr). У віддалі од

ного кілометра за містом, недалеко ~гори Гохвальд, що нею проходив 
німецько-чеський кордон, був великий та1бір ще від часів Австрії. 
Раніш у ньому жили російські подонені, тепер приміщено тут україн

ське військо. Табір був ще в досить доброму стані, а що треба було 
направити, направлено, бо чеська в.11ада ставилася до інтернованих 

582 



дуже дооре. Командант міста майор Янза, що рівночасно'" був зверх
ником табору, був незвичайно гарною людиною і в усьому ішов на 

руку українцям. Взагалі, чеська влада ставилась до українців дуже 

прихильно. Інтерновані діставали повний військовий харч, а крім 
того. старшини і стрільці одержували платні, нарівні з чеськими 

вояками. Це, мабуть, чи не єдиний випадок в історії стосунків до 

роззброєного й інтернованого війська. Та в дійсності ніякого інтер
новання не було, бо, поза необхідною зрештою З-тижневою каранти

ною, та1бір не був замкнений, не було дротів, сторожеві вежі були 

порожні. Обов'язував тільки касарняний лад. А цей лад і увесь по

рядок у та·борі удержували виключно самі інтерновані. Чехи мали 
тоді спір із Польщею за Шлеськ і Татри. През. Масарик не забув, 
що за Центральної Ради чеські леrіони, зформовані в Украіні, одер

жали від нашої влади все потрібне устаткування, тож до інтернова

них, як і взагалі до цілої українськоі еміrрації, чехи ставились при
хильно. Зрештою, на Сході йшла далі війна, там ·була Українська 

Держава, в Празі було її посольство, тому чеська політика числилас1. 
із усіма цими фактами і відповідно до того формувала своє відношен

ня до нас. Англія і Франція були ще тоді у війні з ·большевиками, з 

большевиками воювала й Україна, йшли розмови. щоб перекинути 
українське військо з Яблінного на протибольшевицький фронт. Тому 

дозволено зробити з інтернованих військову одиницю-бри·rаду і ве

сти її на військовий лад. До бриrади стягнено всіх українських воя

ків, що були ще на території колишньої Австрії. Командантом бри
rади став полковник Варивода, ·бувший командант У.С.С., а від 
30. Х. 1920-го року генерал Курманович. Бриrада числила понад 4.000 
людей, у тому числі 400 старшин. Політичним зверхником був уряд 
Диктатора у Відні. 

Зформування бриrади і запровадження військового ладу та вій

ськових вправ інтерновані прийняли радісно, бо була надія, що 

бриrада дістанеться на фронт. Раз-у-раз хвилювали табір вістки: слав

на Чортківська офензива, потім знову відступ за Збруч, далі rрандіоз
на офензива і здобуття Києва. Українські представництва за кор
доном докладали великих зусиль, щоб перевести на большевицький 

фронт українських полонених із Італії та Яблонівську бриrаду. 

На початку листопада прийшло доручення від през. Є. Петру

шевича з Кам'янця Подільського - вислати хоч ЗО старшин для 

скріплення фронту. Охочі негайно знайшлися: 50 осіб старшин, кілька 
підстаршин і стрільців, під проводом полк. Федоровича і от. Черського. 

Вони поїхали на Румунію, одначе румуни всіх інтернували, і щойно 

на початку ·грудня транспорт дістався на Букощшу. Але за той час 

бuльшевики вже дійшли до кордонів Румунії, през. Петрушевич бун 
змушений виїхати з Кам'янця, і за Дністер ніхто не дістався. 

І хоч восени 1919-го року українській армії прийшлося відсту

пати на Україні, проте все ще існувала на полі бою українська армі:я, 
існувала УГА. що її частиною була Яблонівська бриrада, і надії на 
виїзд на Україну не переводились. Це ж була основна думка, що ожив-
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ляла все життя бриrади. Ніхто не знав, принаймні докладно, про тяжке 

положення в Україні, про жахливу пошесть тифу, і аж доперва весна 

1920. року принесла сумні вістки. Невдалий похід на Киів, ліквіда
ція У:Г А та інтернування її по таборах. Лишень мала частина Хер
сонської дивізії, під проводом ген. Кравса, пробилась через Карпати і 

дісталась на Закарпаття. її теж роззброєно й інтерновано в таборі в 
Ліберці, а опісля перевезено до йозефова. 

Не зважаючи на змінні вістки і настрої, бриrаду в Ябліннім дер

жано цілий час у строго військовому дусі і карності, як військову оди
ницю. У склад бриrади входили: два полки піхоти (І-ший полк під 

командою от. Ваня, 11-ий полк - от. Мацєйовича), полк артилерії 
(сот. Майнль), відділ скорострілів (пор. Прохурський), відділ саперів 

(пор. Пляшке), інтендантура (пор. Еліяшевський). жандармерія 
(от. Дичка), санітарний відділ і лічниця (д-р Чабак, пізніше д-р Кметь 
і д-р Залужний), запасний кіш (от. Дрималик), військовий духовник 
(о. Кушкевич). 

Кермувала всім канцелярія команданта (барак К. 10), адьютант сот. 
Заяць. Щодня сотні йшли на військові вправи в сусідні околиці. У 
самому таборі відбувався домашній вишкіл у в0tєнному ділі, були 

курси артилерії, скорострілів; окрема комісія, за австрійським взірцем, 
випрацьовувала військовий правильник. Богослуження відбувалися в 

місті, в тамошнім костелі. Ці військові зайняття були потрібні ье 

лиш у зв'язку з надією на виїзд, але й для того, щоб удержати в та
борі військову карність. 

Очевидна річ, що військова муштра не вистачала, щоб зайняти 

людей. Серед них можна було провадити освітню аюцію і треба було 
цю на,году використати, бо часу було досить. Тож зараз же з пер

ших тижнів розпочато культурно-освітню працю в бриrаді. Осередком 
цієї акції був ·~просвітний ·Кружок." його основано вже в червні 

1919. року. ;Головою кружка був спершу пор. Коберський, а від 

dічня 1920. р:. сот. Я. 

Треба було починати з найважнішої справи. а саме: піднести ос

віту загалу стрілецтва. Одна четвертина стрільців була взагалі не

письменна. А що між старшинами було ба•гато учителів (навіть осно
вано пізніше "Взаїмну Поміч" учителів), то зорганізовано відповідні 

курси. Ці курси ·були у фахових руках і в короткому часі неписьмен
ність зліквідовано. А тоді вже можна ~було створити і вищий освіт

ній курс для стрільців і підстаршин. Такий курс, із широкою про

грамою, тривав від грудня 1919. року до червня 1920. р. Покінчило 

його 80 кандидатів. Одночасно був ще заснований для загалу стрі
лецтва "Стрілецький Університет". Тричі в тижні, а часом і щоденно, 

як назрівали цікаві подіі, відбувалися доповіді. Слухачів інформо.вано 
про подіі на Україні і в Европі взагалі ("Жива газета"). Були допо
віді систематичні і на довільні теми. За час побуту ·бриrади в таборі 
було 585 доповідей на 74 різні теми. Пересічне число слухачів -
200-250, доповідачів було 43 (З них найбільше доповідей дали: В. 
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Андрієвський, Дудикевич, За.лужний, Кмет, Коберський, Малик, Тер
лецький, Чабак). 

Крім цих загальних курсів, було дуже багато спеціяльних. Біль
шість стрільців були діти села, тож улаштовано два сільсько-госпо
дарські курси. Іх провадив проф. Банах. Програма курсів була дуже 
широк;:1, охоплюючи всі галузі сільського господарства. 20 учасників 
курсів доповнило свої знання в чеській краєвій молочарській школі 
у Фрідлянді й одержало звичайні державні свідоцтва. В рядах бриrади 

будо теж багато учнів гімназій, що прямо зі шкільної лави пішли 

були до війська. Ім треба було дати спромогу докінчити школи. тож 

улаштовано 4 матуральні курси, що їх провадив проф. Демчук. Ма
туральні іспити відбувались під проводом делеrатів Диктатури з Відня 

(д-р Артимович, д-р Сабат) і де.'Іеrата чеського міністерства (проф. 
Лакоми). Покінчило курси 128 кандидатів. Усі чеські високі школи 
признавали ці матуральні свідоцтва. Абсольвенти матуральних кур

сів, як також і ті, що вже в рідному краю були студентами, пішли на 

студії до високих шкіл у Празі, Берні, Пшібрамі. Бриrада дава;~а 
платні відпустки, і це дало спромогу великій кількості молоді покін

чити студії в Чехах. Познайомившись із високорозвиненим господар
ським життям Чехії, абсольвенти тих шкіл, по повороті до Галичини 

чи на Волинь, у значній мірі причинилися до розвою українських 

господарських установ, уже під Польщею. 

·Крім гімназійних матуральних курсів, "Взаїмна Поміч" учите.11ів 
зорганізувала матуральний учительський семінарійний курс і вищу 
виді.лову (горожанську) школу. Дуже важний був цілорічний, акаде

мічний торговельний курс. Викладали професори німецької торго

вельної школи з Ліберця, які щодня приїздили до Яблінного. Цей курс 

мав повне право при.людности. його провадив директор названої 

вище німецької школи. Були теж численні інші курси, нижчого і ви
щого типу, як ось крамарський курс, кооперативні курси (завзятий 

пропаrатор чет. Бариш). книговедення і різні ремісничі курси: шев
ський, кравецький, столярський, електро-технічний, переплетниць

кий. Абсольвенти цих курсів деколи практикували пізніше в чеських 
робітнях, наприклад, слюсарі в Терезині. Улаштовано теж поштово

телеграфний курс, що закінчився офіційним іспитом у приявності 
представника Диктатури інж. Ст. Турина і чеського делегата. Було 

теж багато курсів мов: французької, англійської, еспанської, чеської, 
української; нарешті курси нарисної (начеркненої, дескриптивної) гео
метрії і стенографії (славний стенограф пор. Ерстенюк, що мав свою 

власну систему). 

Як уже попереду згадано, осередком цієї широкої освітньої праці 

був "Просвітний Кружок." Зараз у червні 1919. року відкрито читаль-

\ 
ню-бібліотеку, що через рік числила вже 4.500 книжок. Видавано та
кож таборовий часопис "Голос табору", друкований спершу цикльо
стилевим способом. Редакторами були пор. Ріпецький і чет. Круго-

1 вий. Пізніше створено "Пресову Квартиру," і від 1920. року часопис 
. почав виходити друком п. н. "Український Стрілець". На свої ви-
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трати мав Кружок прибутки з таборової крамнищі; вона дуже роз

вивалась і була заравом практичною школою для курсантів крамар

ства чи книговедення. 

Підсилила ту працю зорганізована в липні 1920. р. І.М.КА. *). В 
окремому, гарно улаштованому бараці приміщено бібліотеку, читаль

ню; були там різні гри, забави, йшли шахові змагання, улаштовано 
кіно, зорганізовано курс ведення ІМКИ. Остання допомогла також 
придбати спортовий виряд. 

Не занедбано і мистецької сторінки. Четар Бобик зорганізував ду
же до~брий чоловічий хор старшин. Між співаками були два наші 

відомі тепер оперові артисти - хор. Орест Руснак і хор. Василь Ти
сяк. Хор виступав із концертами не лише в таборі, але й у сусідніх мі

стах і навіть у Празі. У 1920. році створено співацький кружок 

"Боян" і зорганізовано мішаний хор. Крім хору старшин, був ще 
хор підстаршин під дириrентурою підхор .. Кульчицько,го. 

З почину гарматного полку була створена духова оркестра. Спер

шу провадив її четар Білобрам, а пізніше булавний Баран, добрий, ще 

австрійський капельмайстер. Оркестра вивчила не тільки потрібні 

бриrаді марші, але й концертові речі. Як і хор. вона виступала на різ
них обходах, академіях і т. і. Особливо велично відбувались Шев
ченкові роковини, або обхід йордану в місті, на ринку. 1з бkом часу 

духову оркестру доповнено смичковими інструментами. Та найбіль

шим музичним святом був концерт капелі Кошиця. У часі своєї ман

дрівки по Европі капеля вступила і до табору де 18-го та 19-го 
червня 1920. року дала два концерти. 

Свою сторінку в житті 1бриrади мав і таборовий театр. його зор
ганізував чет. Созанський разом із групою аматорів, старшин і стріль
ців. А що в таборі були родини, а також сестри в лічниці, то жіночі 
ролі грали жінки, а не чоловіки, як це звичайно бувало по таборах 
полонених. Через те вистави виходили природніше. Із часом аматори 
так вжились у ролі справжніх акторів, що вистави були справді добрі. 

Чи не найкращою креацією була постать Стецька в п'єсі "Сватання 
на Гончарівці." Цю ролю відтворював старший стрілець Костюк так 

добре, що. п'єса йшла 13 разів. Грали переважно побутові речі. Усіх 
вистав було понад 50. Театр мав окремий :барак на 600 місць, а пере
січна кількість глядачів - 400. Був зорганізований теж драматичний 

гурток, що підготовляв охочих до режисерської та акторської штуки. 

У бриrаді були переважно самі молоді люди, тому спортова сто

рінка розвинулася незвичайно добре. Був створений спортовий клюб 

"Україна" з двома відділами: футбол і легка атлетика. Клюб числив 

284 членів і улаштовував різні виступи, а фу11болісти їздили і до су

сідніх міст на змагання та мали славу добрих грачів. Клюб підготовив 
теж виступ на Сокільське Свято в Празі. 

•) Young Меnв Christian Авв'n (Т-во Молодих Христіянських Людей) Між-

народне Товариство для культурного виховання молоді по цілому світу. 
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До військ, що відступали з Галичини, приєдналась і частина родин 

старшин і стрільців. Родини мешкали в таборі, частинно в місті. що 
можна було робити з дозволу таборової команди. Німецьке насе
лення міста ставилось увічливо до бриrади, воно врешті мало з того 

і значні прибутки. 

Жінки зорганізували .комітет, а пізніше "Союз Українок" і зай
малися головним чином дітьми, що їх назбиралося до пів сотні. Улаш

товано дитячий захист (за допомогою акції Гувера, 1921. р.), а 

для старших дітей - школу. 

Так ні одна ділянка життя того своєрідного таборового суспі.11ь

ства не була залишена без уваги. Та з України раз-по-раз приходили 

сумні вістки; настрої падали, бриrада, як військова одиниця, ставал~ 
зайвою, і таІ'5ір поволі ліквідувався. ~Багато виїхало на студії, ще 
більше опинилося в т. зв. "робітничих сотнях". Чехи брали поодинокі 

сотні до різних міст, і там ці сотні, як військово організовані україн
ські одиниці, під командою українських старшин, рОІбили різну сторо

жеву слутбу. Решту, що залишилась у таборі, .осінню 1921. року 

перевезено, разом із таборовим майном. до табору в йозефові і вклю

чено в тамошній український табір, переведений раніше з Ліберця. 
Сьогодні немає й .сліду з табору. Єдиною пам'яткою побуту бри

rади є пам'ятник різбаря чет. УГА Бринського на кладовищі під лісом, 

недалеко табору, де спочивають вічним сном кількадесять вояків Ябло

нівської Бриrзди. 

588. 

Сот. д-р Іван Нозак, 

командант польової жандармерії УГА, 
останній командант табору в йоое
фові, Чехо-Словаччина, 1926. р. 
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Останки УГА в таборі в йозефові, Чехо-Словаччина. Група "Снятинців", яку відвідав 
н днях 10 - 14. серпня 1922. р. знаний канадійський народний діяч і український патріот п. 
ПЕТРО ЗВАРИЧ з містечка Веrревил, провінція Алберта. Петро Зварич сидить в середині, 
а побіч нього, з ліва (третий з права) от. Омелян Лисняк. Над ним (в шапці) сот. Богдан 
Білинкевич, б. командант 2-го куреня, І-шої бриrади УСС. 

·--......_ 



д. м. 

ПЕРЕХІД ГРУПИ КРАВСА ДО ЧЕХО - СЛОВАЧЧИНИ 
5-та Херсонська дивізія 

До ск.ладу Дієвої Армії весною 1920. р. на.лежала 5-та Херсон
ська стрілецька дивізія. Вона бу.ла зорганізована в травні 1920. року 
з самих ·галичан, які по зірванню примусового і неприродного союзу з 

бо.льшевиками, перейшли на сторону Дієвої Армії. 

Зав'язком і ядром тієї дивізії 6ула Кінна бриrада· от. Шепарови
ча, який 27-го квітня 1920. р. прилучився в Ободівці бі.ля ·Бершаді до 

Дієвої Армії, що тоді вертала під командою ген. Павленка з Зимо

вого Походу. Ця Кінна бриrада мала 90 старшин, 620 кіннотчиків і 14 
скорострілів (гл. "Українсько-московська війна 1920. р." Оперативні 

документи Штабу Армії УНР. Варшава 1933., ст. 6.) По закінченню 
Зимового Походу Кінна 6риrада була переорганізована в с. Русова 
біля Ямполя, де був осідок 5. Херсонської дивізії, в 5-тий Херсонський 
кінний полк. 

До то.го галицького осередку в Дієвій Армії стягалися і поодинокі 

стрільці УГА, що видужавши з тифу, не ма.ли де приміститися. Пря

мували туди також ті недобитки галицького війська, яким пощасти

лося уникнути польського по.лону. Майже що дня зголошувалися до 

дивізії по кілька старшин-галичан, які втікали або від большевиків або 
з польських таборів полонених в Польщі. *) 

В тому часі 5-та Херсонська дивізія складалася з 1-ої стрілецької 
бриrади ім. Сірка, кінного полку, батерії легких гармат під командою 
сот. Володимира Зубрицького. (Ця батерія була останком 2-го гар

матного полку С.С., який в січні 1919. р. прибув з Києва на підмогу 

УГА). При дивізії була зорганізована також і Запасова бриrада. 

Командантом дивізії був по.лк. Андрій До.луд, кол. командант 

загону ім. rонти під Львовом, а потім командантом 10-ої Янівської 

бриrади УГА. Начальником штабу був сотник УГА Микитка, а від 

25-го липня .генерал Гамченко. 

Командантом Запасової ·бриrади був отаман УГА Кнітель, а на
чальником шта6у був сотник УГА Губер. При кінці липня 1920. р. 
Запасова 6риrада мала 80 старшин і більше число стрільців. 

В часі большевицької офензиви на Варшаву .літом 1920. р. пода
лася 5-та Херсонська дивізія з м. Яруга (район Ямполя) на захід, 
перейшла річку Збруч, а.ле під дальшим натиском Червоної Армії зро
била 26-го .липня 1920. р. відворот на .лінію річки Стрипа, а вкінці 
через Золотий Потік переправилася 2-го серпня в с. Лука на правий 
бік Дністра. Тепер боєві частини дивізії трима.ли фронт від буковин
ської границі до села Незвиська. Штаб дивізії містився від 4-го 

*) В цих таборах бу.ли замкнені галицькі вояки і старшини з б. 
11-ої і ІІІ-ої ·бриrад ЧУГА, що зірвали збройно союз з бо.льшевиками, 
перейшли на сторону Дієвої Армії, але бу.ли підступно роззброєні 

по.ляками. 

590 



серпня в Городенці. Запасова бриrада розкватирувалася 1-го серпня в 

селі Тишківці, 8 км на південний захід від Городенки. 

На рідній не своїй землі і настрої галичан. 

В перших днях серпня почалася формувати в с. Чернятин 2-га 

бриrада 5-ої Херсонської дивізії. Командантом призначено полк. Бор
дун-Рикова, б. денікінського старшину, а начальником штабу став 
від 15-го серпня сотник УГА Губер. Формування ішло поволі, бо не 
було новобранців. До бриrади вступило тільки три молоді хлопці
галичани. 

Побут га.1ичан, бувших вояків УГА в дивізії, був тоді прямо не

завидний. Галицькі вояки входили в склад Дієвої Армії і силою ТО'ГО 

факту числилися "союзниками" поляків. Дивний одначе мусів бути 
той "союз", ко.1и галичани мали вражіння, що їх поляки можуть в 

кожній хвилині переарештувати і коли галицькі старшини поза обся

гом своїх відділів стрічалися з різними нагінками зі сторони нового 

"союзника." Досі поляки визнавали відпустки хорих, а тут нараз 
арештували двох старшин на такій відпустці у. Львові. Такі факти 

унагляднювали га.1ичанам, що вони є тільки до якогось часу толеро

ваним елементом. Держати фронт з дійсним переконанням в їх поло

женню було тяжко, коли їх увагу полонювали неспокійні думки, що 
діється за їх плечима. А поза плечима, по їхньому переконанню, гото
вились для них невтішні речі. 

Крім цього велике хвилювання серед галицького вояцтва викли

кали сутички з наддніпрянцями, які часто називали галичан "зрадни

ками" за їх примусовий військовий договір з Добрармією. Той анта

гонізм між двома братами розвивався від хвилі злуки ·галичан з Діє

вою Армією, але він не мав такої гостроти, як тепер, в серпні. 

Викликувало і підсичувало те непорозуміння в першій мірі 

.1егковажне трактування наддніпрянцями -галицької справи-мовляв-, 

що Сх. Галичина не є тепер ніякою самостійною чи осібною терито

ріяльною одиницею, але в складі Великої України є вона лише части

ною України, є її rубернією і тому її доля, як одної з rуберній, не 

може бути перешкодою для України і мусить зійти до справ друго
рядних. 

Дальше ситуацію погіршувало і загострювало таке поступовання 

наддніпрянців як наприклад неправні реквізиції і заплянований приму
совий побір галицького населення до Дієвої Армії. 

Дня 15-го серпня 1920. р. сталася несподівана подія, яка при

спішила відхід галичан на Закарпаття. Того дня новим командантом 

Запасової бриrади, на місце от. Кнітля, став по.11к. Цьвіньов, а його 

адьютантом сот. Білий. Оба вони були з Наддніпрянщини і після не

провірених вісток служили перед тим в армії Денікіна. Ця зміна дала 

товчок до різних міркувань і балачок, а галицьке вояцтво уважало це 
за доказ недовір'я до галичан. Старшинська нарада заклала острий 

протест проти обсадження галицьких частин командантами наддніпрян-

591 



цями і жадала сатисфакції за нанесену обиду. Протест, підписаний 54 
старшинами, переслано до команди дивізії на руки полк. Долуда. 

На пропозицію і просьбу галицьких старшин полк. Долуд при· 
був 20-го серпня до Запасової бриrади в Тишківцях (разом з д-ром 

Іваном Макухом) і старався напруження, що виникло у зв'язку з наз· 

наченням Цьвіньова командантом Вапасової бриrади, злагіднити і усу· 

нути. Одначе вже не помогли заяви полк. Долуда, що він цінить 

галичан і бажає з ними щиро співпрацювати. Галичани, роздражені 

різними закидами і чутками, невдоволені змінами на командних міс· 

цях, не хотіли більше перебувати в рядах Дієвої Армії як "союзник" 
поляків, бо не вірили вже в ніякий успіх. 

Приготування до відходу і похід в Карпати. 

Рішення і наказ до відходу через Карпати до Чехо-Словаччини 

були в руках генерала Кравса, який разом з полк. Вольфом, підполк. 

Бізанцом, отаманом ген. штабу Льонером, от. Волощуком, от. Дибу· 

ляком, от. Лисняком, сот. Станіміром і другими старшинами УГА, 

перебував без приділу при 5. Херсонській дивізії. 
Час для виконання наказу ген. Кравса покинути фронт, був догід

ний і відповідний. Польського війська в районі розміщення 5. Хер· 
сонської дивізії (Городенка-Коломия) було мало, їх залоги по містах 

були слабі і тому дороги галичанам в Карпати ніхто не міг заступити. 
В додатку, у зв'язку з некорисним положенням на фронті, Запасова 

бриrада одержала наказ перейти 20-го серпня з Тишковець до с. 

Кулачковець (побіч містечка Гвіздець), а 2-га стрілецька бриrада, яка 

формувалася в с. Чернятин, перейшла також до Гвіздця (подальше від 

фронту, а ближче до Карпат). 

На тайній старшинській нараді, під проводом ,ген. Кравса, зреда· 

rовано строто довірочний наказ для галицьких частин, назначено день 

відходу і визначено марштрут. 

Дня 25-га серпня 1920. р., фронтові відділи під командою сот. П. 
Баковича і батерія під командою сот. Вол. Зубрицького, які держали 

фронт над Дністром і частини в районі Городенки, покинули фронт, 

подалися до с. Ясенів Пільний і через с. Белелую станули на нічліг в 

с. Карлові над Прутом. 

Дня 26-го серпня запільні галицькі частини також покинули ряди 

Дієвої Армії. Запасова бриrада в с. Кулачківцях і 2-,га стрілецька 

бриrада в містечку Гвіздци ранним ранком вирушили через містечко 

Заболотів, перейшли річку Прут і зупинилися на нічліг в селі Ілинцях. 

На деревлянім мості проти Заболотова виставлено сильну заставу зі 

скорострілами. 

Щоби забезпечитися перед евентуальним наскоком кінноти Дієвої 

Армії, автор цих рядків, на припоручення пор. Ореста Онуляка перетяв 

телеrрафічний зв'язок між Гвізддем а Городенкою ·біля села Остро

вець і Сороки. 

Дня 27-го серпня обі групи (з Городенки і з Гвіздця) перед мі
стом Косовом, в селі Рожнів, злучилися разом і рушили на Косів, 
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який поляки боронили одним куренем піхоти, відділом жандармерії 

і граничною сторожжю. Одначе галичани по короткім бою здобули 
місто і взяли полонених. Розбитий ворог утік в напрямі Пістиня на 
Коломию. З Косова вирушила rрупа через село Соколівку до Яворова 

і тут заночувала. 

Дня 28-го серпня галицькі частини прибули до найбільшого гу

цульського села Жабього і там заночували. 

Дня 29-~го серпня вирушила група з Жабього і прямувала на 

Ворохту, щоб зайняти залізничу лінію і вигідний .гірський провал, що 

веде на Закарпаття до Ясіня. Але вже було запізно. Поляки вспіли в 
міжчасі понищит1;1 всі мости, а гірський шлях обсадили одним куренем 

піхоти, 2-ма батеріями і 2-ма панцерними поїздами. Галицькі части

ни завернули назад на Жабє, а звідти на південь в напрямі Чорногори 

і заночували в с. Зелене. 

Дня ЗО-го серпня частини вирушили до Шибенного. За цим селом 

відділи стали виходити на гору найперше по дорозі, яку побудова.ло 

австрійське військо в часі війни, а далі манівцями. Вихід на граничну 

гору Стіг був незвичайно тяжкий і тривав до пізної ночі. Військо 
заночувало на полонині. 

Перед виходом на ·гору розділено вІИськове майно між вояків та 

поміж присутних гуцулів. Обі гармати знищено, гірші вози спалено, 
а ліпші залишено для гуцулів. Полонених відпущено домів. 

Дня 31-то серпня почали відділи сходити на другу (південну) 

сторону ·гори. По 3-ох годинах були вони вже у її стіп, вже на За
карпаттю. Делеrації на чолі з полк. Вольфом заявили чехи, що частини 

спокійно можуть вступити на територію Ч.С.Р. Під вечір прийшли 
відділи до с. Луги і там склали зброю. 

Під назвою "Бриrада Кравса" перевезено її з Закарпаття через 

вузлову залізничу станцію Чоп в інтернаційний табор в м. Райхенберr 

(Ліберці) в Судетах. Бриrада полк. Вариводи перебувала у той час 

в другім таборі в Судетах в Дойч rабель (по чеськи Німецьке Ябліне). 

Література: 

О. Думін, сот. СС. "5-та Херсонська дивізія." "За Державність." 

Варшава 1938. р. Збірник 9. 

Сук, хор. УГА. "Остання дефіляда." Літопис "Червоної Калини." 

Львів 1930. р. ч. Х. 

Дм. Микитюк: Спомини (в рукописі). 
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Максим Брилинський, 

Поручник УГА. 

ІНВАЛІДИ УГА 

І. ОРГАНІЗАЦІйНІ ФОРМИ 

Можна уявити собі настрої, які 

панували у Східній Галичині тоді, 
коли Українська Галицька Армія бу
ла примушена перейти річку Збруч 
і податися на схід. Низькі пристрасти 
побідника були одинокою напрям

ною йо.го поступування супроти ук

раїнсько·го населення, серед якого па

нувало самозрозуміле пригноблення. 
По лікарнях, а то й по домах, лежали 

хворі й інваліди УГА. З невилікува
ними ранами попали вони в неволю 

й опинилися за дротами в таборах, де 

велика їх частина вигинула з холоду 

і голоду. В 1920 р. почали поляки 

випускати схорованих та невилікува
них на волю. Деякі вертали до своєї 
рідні, ·багато опинилося у Львові, шу

каючи помо1.1і й опіки . Вже в травні то,го W< року заопікувався цими 
інвалідами тодішній Український Горожанський Комітет у Львові 
під проводом адвоката д-ра Степана Федака, а зокрема Самаритан

ська секція Комітету з д-ром Маріяном Панчишином на чолі. Т-во 
"Дністер" відступи.~о д.~rя інвалідів свій двоповерховий дім при вул. 

св. Софії, ч . 25. 

Так заіснував первісний "Дім Українських Інвалідів" у Львові. Він 

подобав радше на лікарню. його мешканці це були високопроцентові 
інваліди, головно без ніг. Мали вони дах над головою, харч і необхід

ну поміч. Про протези не було мови. Ходили на примітивно вирізаних 

милицях і світ Божий бачили хіба крізь вікно. Командантом Дому 

був поручник Дмитро Конюх - теж інвалід. 

Не слід обвинувачувати нашого громадянства того часу. Навіть 

у Львові ~було в той час обмаль людей, готових до праці. Український 
Горожанський Комітет, одиноке леrальне товариство, мусів зайнятися 
дослівно всім, з політичними справами включно . Потреба допомоги 

інвалідам поширилася, коли в серпні 1920 р. почали повертати решт

ки УГА, а з ними дальші хворі й інваліди . Тому, що Самаританська 

секція мала ще інші завдання, зайшла потреба заснувати окреме то
вариство, яке зайнялося б тільки самими інвалідами. Тому 7..iro 
червня 19:21. р. утворено при Українськім Горожанськім Комітеті 
"Секцію Опіки над інвалідами" з д-ром Іваном Курівцем у проводі. 

Завданням цієї Секції було вдержувати "Дім Інвалідів," давати йому 

необхідну поміч і опіку, та збирати потрібні фонди в краю і серед 
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заморської еміrрації. Коли йшлося про лікарську поміч інваnідам, 
то "Народня Лічниця" і наші лікарі у Львові й в краю виконаJІИ з 
честю свій обов'язок. 

Ступнево заложено в "Домі Інвалідів" шевську й кравецьку ро
бітні, а деякий час була там теж робітня протез. Дві перші робітні 

існували цілий час аж до ліквідації У.К.Т.О.Д.І. і неодин інвалід 
вивчив реме,сло, а то й отворив опісля свій власний варстат. Та 
зовнішні оrбставини не були сприятливі. В грудні 1921. р. польська 
окупаційна адміністрація розв"язала Український Комітет, в наслідок 
чого перестала існувати й "Секція Опіки над інвалідами." Одначе 
розпочатого діла не можна було закинути . Зав'явується "Тимчасовий 
Комітет Опіки над інвалідами" з радником З. Лукавецьким і панею 
Марією Білецькою у проводі. Рішено оснувати окреме товариство 

опіки над інвалідами, виготовлено статут, та внесено його до Міні
стерства Внутрішних Справ у Варшаві. Ось такі були початки окре

мого статутового товариства під назвою "Українське Краєве Това• 

риство Опіки над Інвалідами" у Львові (в скороченні У.К.Т.О.Д.І). 
Основуючі Збори відбулися у Львові 8-го листопада 1922. р. Дня 
4-го ·березня 192:3. р. відбувся у Львові з'їзд українських інвалідів, що 
йо.го скликав ініціятивний комітет самих інвалідів. Інваліди не бу.ли 
вдоволені дотогочасною акцією та допомогою, й тому з'їзд мав 

знайти способи для зактивізування про1блеми допомоги інвалідам. 

Висловлюючи повне признання й щиру подяку Головній Раді У.К.Т. 
О.Д.І. , а передовсім радникові З. Лукавецькому й пані Марії Білець
кій за їхню працю та іменуючи всіх членів Головної Ради почесними 

Інваліди УГА, що вертали з польських таборів полонених в 1920. р. З ліва : Іван 
Фостяк, Іван Попович, Онуфрій Сак і Василь Сенета. 
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членаJ.tи Товариства, з'їзд, попри цілу низку різних постанов, вирі

шив вибрати до проводу У.К.Т.0.Д.І. виключно інвалідів, які безпо
середньо заінтересовані, могли б посвятитися всеціло праці над 

осягненням мети Товариства. Та однаково, наскільки собі пригадую. 

ніколи в історії У.К.Т.О.Н.І., а опісля У.К.Т.О.Д.І., провід Товариства 
не спочивав виключно в руках інвалідів. Саме життя й обставини 
реrулювали справу .. 

На основі статуту діяльність Товариства мусіла обмежитися тільки 

де 4 галицьких воєвідств, а саме: львівського, станиславівського, тер
нопільського й краківського. При помочі філій Тва "Просвіта", пові
тових Союзів кооператив, філій "Союзу Українок" та окремих осіб, 

почали зав'язуватися в краю філії У.К.Т.О.Н.І. На 1926. рік припадає 
оснування перших філій, а саме: в Яворові (найстарша), Самборі, 
Тернополі, Сокалі та ін.. Ух число дійшло згодом до 16. 

На одному з чергових річних Зборів поставили інваліди оправ
дане домагання, щоб назву Товариства змінити. Вони станули на тому, 

що їм ніякої опіки не треба, а свій, мовляв, іспит зрілости склали во
ни давно на полях боїв. Ім потрібна хіба допомога. Збори пішли на 

стрічу слушному домаганню й в назві Товариства слово "опіка" 
замінено словом "допомога." По затвердженню зміни окупаційною 

адміністрацією Товариство носило назву: "Українське Товариство До
помоги Інвалідам" (УКТОДІ). 

Від часу, коли завдання й зася-г праці більш-менш устійнилися, 

УКТОДІ перебрало на себе допомогу виключно інвалідам У.Г.А., та 
тим інвалідам Армії У.Н.Р., які були родом з Галичини. Інвалідів 

Армії У.Н.Р. об'єднювала "Всеукраїнська Спілка Військових Інвалідів" 

в Каліші, й вони користувалися польською державною рентою, як ін
валіди союзної армії. 

В руках ,Головної Ради УКТОДІ були кермування й відповідаль
ність за Товариство. Щоденна праця належала до канцелярії. Аrенди 

УКТОДІ ведено з початку в "Домі Українсько·го Інваліда" при вул. 
св. Софії. В цьому домі містилися канцелярія, робітні й приміщення 
для інвалідів (з поверховими ліжками). Управителем Дому і кан

целярії були: поручник Конюх, Ст. Аліман і Семен Український (пер
ший і третій були інвалідами). Число канцелярійних сил виносило 

2-3 особи. Примітивні, початкові чинності канцелярії та управи Дому 
на1бирали з часом поширених і нормальних форм. Число службовиків 
устійнилося з хвилею купна Дому при вул. Потоцького. В останніх 

часах були ними: Семен Український, д-р Петро Деркач, Т. Логин, О. 
Стецура (книговод) і його помічник та Любицька (возьний). Всі 
вони, крім книговода, були інвалідами, одначе інвалідської ренти не 
побирали. 

В початкових роках в Домі при вул. св. Софії зорганізовано з 
поміж інвалідів хор і орхестру, що їх вів сот. У.С.С., Михайло Гна
тюк. З різних причин ні хор ні орхестра дов,го не вдержались. В 

цьому ж Домі ведено такі робітні: протез (існувала не довго), римар
ську, кравецьку, шевську і згодом шапкарську. Метою заснування й 
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ведення цих робітень було вивчити охочих інвалідів ремесла, дати їм 

заробіток, а з продажі товарів підсилити касу Товариства. Три остан

ні робітні існували до часу ліквідації Т-ва большевиками у вересні 

1939. р. Ці робітні були під управою фахових майстрів-військови

ків. Добрий товар 1 солідна робота, умірковані ціни і трохи сенти

менту були причинами, що львовяни користали залюбки з інвалід

ських виробів. 

Найкраще розвинула.ся робітня шапкарська під керівництвом ін

валіда, кол. гарматчика, яка, хоч найпізніше заложенз, виказала най

сильніший попит і збут. За посередництвом кооператив розходилися 

в край інвалідські "мазепинки", які стали фасоном для кол. військо

виків, а передусім для молоді. Це зовнішнє продовжування української 

військової традиції стало сіллю в очах польського затарбника, який 

при помочі поліції, судів, ба навіть скаргами до найвищого трибуналу 
у Варшаві, як вмів, дошкулював власникам "мазепинок". 

Загалом в інвалідських рОІбітнях вивчилося ремесла 70 інвалідів, 
що повинно їм було стати в неабиякій пригоді у пізнішому їх житті. 

Організаційно провід в УКТОНІ-УКТОДІ був в руках Головної Ра
ди, що до неї, після рішення Загальних Зборів, входили засадничо 

кол. українські військовики, для яких доля інвалідів була зрозумілою 
великою турботою. Інваліди мали в Головній Раді свого представ

ника, а крім цього мали завжди право вглядати в діяльність і фінанси 
Товариства через своїх членів у Головній Раді. І так наприклад в 

1931. р. вибрали Надзвичайні Загальні Збори до Головної Ради з

поміж інвалідів З ч.1енів і З заступників та одного ч.1ена Контрольної 

Комісії. 

Праця Головної Ради була в тогочасній дій·сності незвичайно 

важка так в наслідок перетяження її членів званевою та громадською 

працею, як і постійних шикан і переслідувань з бо1<у окупаційне·~ 

польської адміністрації. Та мимо цього, праця йш.1а жваво й даваJ12 

добрі висліди. 

З приходом большевиків в 1939. р. Товариство було зліквідова

не, а інваліди опинилися без зорганізованої допомоги. Щойно в по
чатках німецько - большевицької війни мав автор цієї статті, якиі1 

працював в той час в управі міста Львова, змогу "витягнути" кількома 
на.воротами з каси управи міста кількадесят тисяч золотих, які роз

ділено між найбільш потребуючих інвалідів. Та й ця, незначна 
допомога урвалася з хвилею, коли управу міста перебрав т. зв. 
Stadthauptmann. Згодом аrенди УКТОДІ перейняв Український Цен

тральний Комітет у Львові, та неспокійний, воєнний час і дорожнеча 
ніяк не пособлювали акції допомоги. Коли ж большевики окупували 
наворотно край в 1944. р. та відгородили його залізною за.навісою 
від вільного світу, пропала й усяка зорганізована, кра.єва допомог~ 

інвалідам. 



11. ІНВАЛІДИ И ФОРМИ ДОПОМОГИ. 

Під час першого відвороту J'1ГА (перед чортківською офензивою) 
не вдавалося евакувати всіх лікарень,· по офензиві вже ніяк. Що правд& 

багато легше ранених і хворих пішло домів, та тяжко ранені й хворі 
залишилися в лікарнях, звідки попали до тюрем і таборів полонених, 

де багато з них вигинуло. Коли ж на початку 1920. р. поляки відпу
стили рештки їх домів, то чимало їх бездомних, або з підльвівських 

околиць, подалися до Львова, шукати тут помочі. Щойно після за

кликів до реєстрації устійнено їх кількість на 2019, хоч ще пізніше 
зголосилося їх додатково около 300. З цих 2019 інвалідів користало, 
починаючи щойно з 1928. р. з підмоги УКТОДІ 531, - згодом 713 
осіб, а з цих постійну місячну ренту одержувало 415 (пізніше 522) 
інвалщ1в. Були це інваліди, які, на підставі лікарського ствердження, 

мали признаний 35-100% нездатности до праці. Нижче відсотков( 
інваліди отримували раз або двічі в році, - так само у випадках на1г

лої потреби, - відповідну допомогу. При цьому слід зазначити, що 

ні один старшина-інвалід не користав з допомоги Товариства. Най

тяжчі випадки каліцтва мала Гуцульщина, найбільше інвалідів дав 

львівський, - а дальше, по черзі рогатинський, сокальський, бережан

ський, підгаєцький, жовківський і т. д. повіти. З відсотками 70-100 
було 96 осіб . Рід каліцтва ·був різний: втрата одної або обох ніг, 
одної чи обох рук, частинна або повна сліпота, переламаний хребет, 

відламки шрапнеля в легенях та ін. 

Перших, зголошених у Львові, інвалідів приміщено в Домі при 

вул. св. Софії, а лікарську опіку давали їм "Народня Лічниця" та 

Перші інваліди УГА і перші опікуни інвалtд1в в 1920-21 рр. Пані Марія Білецька, 
з Союзу Українок, і судовий радник Зеновій Лу1<авецький. 
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львівські .лікарі. Грошеву ренту визначено щойно по закінченій ре
єстрації та уста.ленні буджету, що в ньому треба бу.ло узгляднити 
ще й інші необхідні витрати, як наприклад на удержання Дому, й 

захистів у Винниках і на Ялівці, протези, .ліки, поїздки до .лікарів, 
кошти адміністрації, податки й амортизацію реальностей та врешті 
й на пропаrанду. Тому, що громадські жертви в користь інвалідів 

не бу.ли ніко.'Іи надто високі, то й місячні ренти бу.ли до цього до

стосувані. 

Наведена табличка з 1930. року зі.люструє ви·соту рент. (Д.ля порів
нання подано висоту ренти польських інвалідів.) 

Відсоток інвалід ства. Висота місяч. ренти. Рента польсь. інвалідів. 

15% о золотих 27.18 золотих 
20% о " 36.24 " 

30-35% 30 " (річно) 54.34 " 
40% 10 " (місячно) 72.49 " 
50% 15 " " 112.42 " 
60% 20 " " 131.20 " 
70% 25 " " 149.73 " 
80% 30 " " 179.93 " 
90% 35 " " 199.73 " 

100% 60 " " 218.68 " 
Один 100%-вий, сліпий на обоє очей, діставав 90 золотих, другий, 

такий же, дістав державну ренту й вовчура-поводатора. Інваліди з 
відсотком до 35% (потім до 30%) місячної ренти не отримували, зате 
діставали (звичайно на Різдво й Великдень) одноразову допомо·гу. 

Хоч як низькі бу.ли визначені ренти, то однаково й вони мали 
свою вагу. Наші інваліди були, в переважній більшості, селяни, для 
яких, при їхнім, ХОЧ'би й дрібнім господарстві, така рента була нема

ловажною поміччю. 

Кількість інвалідів, які побирали ренти, майже не зміняла·ся. На 
місце тих, які кожно-річно вмирали, прибували інші, яким то отвира

лися не вилікувані, як слід, рани, то ·зачинали дошкулювати давні, 

приховані недуги, що обмежуваJ1и їх працездатність. Час і вік робили 

своє ... 
Немаловажну позицію в буджеті становили витрати на протези 

(ніг, рук, очей, щік). Опротезованих було 12~7 інвалідів, і щорічно тре
ба було видати около 30 нових протез у випадках ушкодження чи 
зломання. Пересічний кошт одної протези виносив 100-120 золотих. 

У Львові, на Ялівці, мало Товариство парцелю з хатою, яка була 

призначена на захист для вповні непрацездатних інвалідів: було їх 
чотири й ·біля них була постійна опіка. У Винниках, близько Львова, 
був захист для груднохворих у домі, що був теж власністю УКТОДІ. 

ІІІ. НАРІД ІНВАЛІДАМ. 

Українські інваліди не мали від окупанта не то що допомоги у 
формі ренти, але навіть справедливого й .людяного трактування. Весь 
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обов'язок допомоги спадав, очевидно, на українську Громаду, і то не 

із співчування або милосердя, а для вшанування їх жертви здоровля, 

що її вони склали в боях за всенародні ідеали. Та матеріяльний стан 
країни, вичерпаної й зруйнованої боєвими валами, які перекочувались 
по ній протягом шести воєнних літ, ніяк не сприяв потрібній, а так 
конечній розбудові допомогової акції. До того й провізорична в той 

час, польська валюта, т . зв. польська марка, була майже безвартісна. 

Для ілюстрації тодішніх фінансових умовин, цікаво подати, що напри

клад в 1923. р . вплинуло на допомогу інвалідам понад один з полови

ною мільярда польських марок, коли ж марки в 1924. р. перемінено 

на т. зв. злоті, то в цьому році вплинуло тільки 8.077 злотих, або по 
тодішньому курсі 1553 американських долярів. До того ще й зв'язок 
із нашою заморською еміrрацією був в цьому часі майже ніякий, і це 

ще тим більше ускладнювало ·справу наладнання підмоги інвалідам. 

Прибутки УКТОДІ спиралися на членських вкладках, прилюдних 

збірках та пожертвах. Товариство не мало ніколи багато 'Членів. В 

1934. р. було їх наприклад 2'583 з місячною вкладкою по 6 злотих, від 
селян і робітників по І злотому в рік . Та впливи з цих вкладок, хоч 

і невеликі, становили в бюджеті тверду позицію. 

Головним джерелом прибутків ·були властиво прилюдні збірки, що 
їх переводжено в краю двічі в році : листопадова і зеленосвяточна . 

Вислід цих збірок міг бути багато кращим та міг вплинути на підви

щення ренти, коли б не нетерпимість й дикий шовінізм польської ад-
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міністрації, яка всіми способами (наприклад, не даючи дозволу на 

прилюдну збірку), старалася знівечити збіркову акцію Товари0ства . У 

великій пригоді Товариству станула згодом наша кооперація, яка 

зобов'язалася статутом призначувати інвалідам при річному розділі 
зиску відповідну грошеву пожертву. 

Для орієнтації в приходах УКТОДІ не від речі буде подати бо
дай сумарично грошеві впливи Товариства за 7 згл. 8 років допомо
гової акції. І так : в рр. 1924-1931 вплину.10 з краю й нашої европей
ської еміrрації 394.711 зл., рівновартість 45.053 американських доля
рів. В рр. 1923-1931 отримано із ЗДА 59.745 долярів, а з Канади 17.496 
долярів. Коли ж від цих сум відійняти 31.846 долярів, які були при
значені викдючно на "Дім Українського Інваліда", то на інвалідські 

ренти вплинуло в названому 'Часі із ЗДА і Канади 44.402 американських 
долярів. Але треба взяти під увагу, що буди це, зарівно для краю, 
як і для нашої еміrрацїі в ЗДА і Канаді, зовсім несприятливі часи. Наша 
повоєнна еміrрація, головно кол. військовиків, почала на чужому їй 

rрунті щойно ставати на ноги, до того ще в часі грізної економічної 
кризи. 

Коли говорити про поміч цієї еміrрації в користь інвалідів, слід 

зазначити, що попри пожертви на матеріяльну за•безпеку, став попу
лярним серед неї клич будови "Дому Українського Інваліда", в якому 

мали найти приміщення інваліди, та який згодом мав стати музеєм 

І<ОМІТЕТ ОШJ<И НАД ІНВАЛІДАМИ. - Лежать, від ліва: Дмитро Ко-
11юх і Семен Українськ11й. С11дять від ліва до права: 1. Пані Людм11ла 
Лукавецька. 2. пані Марія Раковська. З. пані Марія Білецьh:а, 4. радник З. 
Лукавецьюrй . 5. пані Марія Чумова, 6. пані Стефанія Фил11110в11че11а, 7. пані 
,\1арія Мудракова. Стоять: Лев Лепк11/:І, Олесь Бабій, о. Евзевій Бачинський, 
Зенон Пе.1енський , Евr·ен Конова,1ець, Дмrпро Кренжа.10вський і Ро;11ан Голіян. 
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українських визвольних змагань. Ідею Української Жіночої Громади в 

Ню йорку, яка в 1924. р. започаткувала її здійснення датком 400 до· 
лярів, взяло УКТОДІ за свою й стало її пропаrувати. До помочі ста· 
нули ·головно "Об'єднання" у Філядельфії та "Українська Стрілецька 
Громада" у Вінніпеrу. В "СвО'боді" з 1-го червня 1927. р. кинуло 
"Об'єднання" клич : "Збудуймо Дім Українського Інваліда" і другий: 

"Сто добродіїв по сто долярів." Перших сто долярів вплинуло від 

Калини Лисюк з Ню йорку, других сто від Михайла Дармограя з 
Філядельфії, дальших 500 долярів від <:л. п . д-ра Луки Мишуги. В 

1935. р. було таких сто-долярових жертводавців 265, в тому числі 165 
із ЗДА. Більшою пожертвою з краю ·був дар Центробанку у Львові 

в сумі 500 долярів. 
Справа будови згл. купна дому протяглася доволі довго, бо все 

таки Товариство мусіло мати на увазі в першу чергу свій перший і 
основний обов'язок підмоги інвалідам в рентах. По довших розважу· 

ваннях та переписках, рішилася Головна Рада на купно більшої чин· 

шової кам'яниці. Дня 1-го жовтня 1932. р. куплено двоповерховий дім 

при вул. Потоцького, ч. 48 з чотирма 5·6 кімнатними мешканнями та 
розлогим подвір'ям. Сторожем цього дому був теж інвалід з родиною. 

Комірне з дому приносило місячно 1.500 зл . В році давало воно не· 
маловажну суму, але ж по витратах на податки, необхідні господарські 

видатки і т. п . , цілорічний дохід з дому покривав заледве 2-місячний 

буджет Товариства. 

Крім згаданих в горі нерухомостей мало Товариство ще дім з пар· 
целею на Сиrнівці, передмkтю Львова, дар п. Гайка. 
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Двадцять років сповнювало українське громадянство свій по

чесний обов'язок опіки над інвалідами УГА, тими, що їм химерна 

воєнна доля дозволила жити, але ж і позначила їх дошкульно на все 

життя. Вони нес.1и своє каліцтво по 1юяцьки, гордо. Ще сьогодні 

бачу їх живо, --- й тих, що в ріжних справах приходили до мене, -
тих, що їх відвідував при вул. св. Софії, на Ялівці, у Винниках, -
і тих, що сова.1ися на колінах та сліпих, що їх провадив пес - Lівчар. 

Бачив я їх, в своїй праці, по цілому краю. 

І бачив я їх 2-ro липня 1938. року, коли на площі св. Юра ро

би.1и останню дефіляду перед домовиною свого Начального Вожда, 

генерала Мирона Тарнавського та провели його між його "хлопців" 

на Янівський цвинтар. 

Схилити треба го.1ову у пошані для тих людей, які, хоч втратили, 

в силі віку, через своє каліцтво повноту життєвого розгону й радо

сти, то однаково не втратили ні крихітки патріотизму й національної 

гордости. Нехтуючи усякими принадними пропозиціями окупанта 

(наприклад за зміну обряду-державна рента), включилися вони в 
громадську роботу в Читальнях "Просвіти", Кружках "Рідної Школи", 
кооперації, "Лугах" і "Соколах". Невідомий ні один випадок зради 

інвалідом Ідеї, за яку воював. І хоч вони, ці інваліди УГА вже відій
шли, або чергово відходять від нас, то їх могили кличуть нас спов

нити народній обов'язок для тих, що їм припала незавидна, інвалід
ська доля у висліді 2-ої світової війни. 

Література: 

"Нашим Інвадідам", одноднівка, Львів 1922. р. 

"Український Скиталець'', Відень 1923. р. 

"Календар Червоної Калини", Львів 1928. р. 

'\Українська Еміrрація-Українським Інвалідам'', Львів 1931. р. 

"Дві години в Домі Українського Інваліда'', А. Курдидик, Львів 

1934. р. 

Ка.1ендарі "Українського Інваліда", Львів 1938. 1939. рр. 
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ГОЛОВНА РАДА УJ<ТОДІ В 1932. Р. 

Сидять від ліва до права : Андрій Мельник, Степгн Волошиновський, д-р Кость Паньківський, д-р 
Іван r'ижа - голова, Максим Брилинський - секретар, д-р Ярослав Олексишин, д-р Петро Деркач -
інвалід. - Стоять від ліва до права: 1. Н.Н., 2. Іван Ланунька, З. Методій repyc, 4. В. Сенчишин, 5. М. 
Кохан, б. Михайло Хроновят, 7. Осип Стсцура, 8. Дмитро Паліїв, 9. д-р Іван Веrера, 10. Н.Н. , 11. д-Р 
Володимир Щуровський. g 



Лев Шанковський 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СХЕМА ПІХОТНИХ ЧАСТИН УГА 

Вже при кінці друку тієї книги вдалося нам при помочі живучих 
ще старшин УГА, кол. ко мандантів сотень, куренів, полків і бриrад, 

відтворити організаційну і чисельну схему піхотних частин УГА, яку 
ось тут подаємо. 

І. Галицький Корпус: 

5-та Сокальська бриrада """ .. """"""""""" З курені 
6-та Равська бриrада """"" .. "" ...... ""."""" ....... З курені 
9-та у,гнівська бриrада " .. """.".""."""""""". 2 курені 

10-та Янівська бриrада """"."."".""""."" ...... З курені разом 11 куренів. 

11. Галицький Корпус: 

1-ша Бриrада УСС """" ... "" ........... " .... """.""."" 3 курені 
2-га Коломийська бриrада .... " ..... "" ... " .. "." З курені 
3-тя Бережанська бриrада " ............. "." .... 5 куренів 
4-та Золочівська бриrада """." .. "" .. " .... " ..... 4 курені разом 15 куренів. 

ІІІ. Галицький Корпус: 

7-ма Стрийська бриrада .""""""" ..... """" ..... 6 куренів 
Дивізія полк. Кравса ."."""."."." .. ""."" .... " ... ".14 куренів 
1-ша Гірська бриrада """".""."."""".""" ... "."" 4 курені разом 24 курені. 

Разом: 50 куренів 

Дивізія полк. Кравса - це група "Рудки" (8-ма Самбірська бри

rада), група "Хирів" та трупа "Крукеничі", з яких, пізніше, створено 

11-ту Стрийську бриrаду. 

Після переходу Збруча, в липні 1919. року, піхота УГА рахуваJІа: 

І. Галицький Корпус: 

5-та Сокальська бриrада .. " .. """ .. ".""."""" 3 курені 
6-та Равська бриrада " .. "" .. """"." .... """""""." З курені 
9-та У.гнівська бриrада " .... "".""""""""."".". З курені 
10-та Янівська бриrада "." ..... " .... """"""""."" .. 4 курені разом 13 куренів. 

П. Галицький Корпус: 

З-тя Бережанська бриrада .".""." .. "."" .. "". 4 курені 
4-та Золочівська бриrада ""."."-."-."·-··- 4 курені 
7-ма Львівська бриrада .-""."."""""--"". 5 куренів 
18-та і 21-ша бриrади (переходово)""" 2 курені разом 15 куренів. 

605 



ІІІ. Галицький Корпус 

2-·ra Коломийська бриrада ........................... 3 курені 
8-ма Самбірська бриrада ···········-················· 4 курені 

14-та бриrада .................................................................. 3 курені 

1-ша бриrада УСС ··············-·························· ... ······ 3 курені 

разом 1 О куренів. 

разом 3 курені. 

11-та Стрийська (в Дієвій Армії) ...... 4 курені разом 4 курені. 

Разом: 45 куренів 

1-ша Гірська бриrада інтернована в Чехословаччині разом з ча

стиною rрупи "Глибока". Бриrади 12-13, 15-17, 19-20, що постали під 
час Чортківської офензиви розформовані. 

РЕЄСТР ПІХОТНИХ ПОЛКІВ УГА 

1-иІі полк УСС-командант сот. Зенон Носковський. 
1-ий курінь УСС-командант пор. Онуфрій Іванович. 

2-ий курінь УСС-командант пор. Богдан Білинкевич. 

3-ий курінь УСС-командант пор. Сократ Іваницький. 

5-ий стрілецький полк ім. князя Л1ьва-командант сот. Іван Козак. 

1-ий курінь-командант сот. Зенон Черевко. 

2-ий курінь-

6-ий стрілецький по.лк-командант сот. Петро Бакович. 
1-ий курінь-командант сот. Вязовський. 

2-ий курінь-командант Любомир Макарушка. 

З-ий курінь-пор. Богдан Загайкевич. Команданти тих ку

ренів були також пор. rолембьовський і пор. Михайло rой. 

7-ий стрілецький полк-командант сот. Петро rаздайка. 
1-ий курінь-командант сотник Чолган. 

2-ий курінь-командант пор. Василь Метельський. 

Командантом куреня був також пор. Дм. Блавацький. 

Рівнож командантом одного з куренів був пор. Боровий. 

8-иІі стрілецький полк-командант сот. Павло Іванів. 

1-ий курінь-командант сот. Сильвестер Заліпський. 

2-ий курінь-командант пор. Мечислав Баrан. 

13-ий стрілецький полк-командант от. Роман Волощук. 
1-ий курінь-командант пор. Остап Левицький. 

2-ий курінь-командант пор. Василь Чарнецький. 

З-ий курінь-командант пор. Степан Михаськів. 

14-ий стрілецький полк-командант от. Михайло Дибуляк. 

1-ий курінь-командант сот. Ананія Степанів.*) 

2-ий курінь-командант пор. Северин РибачевсьІСий. 

3-ий курінь-командант пор. Роrушевський. 

") Як сот. Степанів згинув 24-ro травня 1919. р. в бою під Журавном, коман
данто(\І 1-ro куріня став сот. Вас11.1ь Бачинський. 
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Н Ї!ІІСІІІІ 

3АХіДНО-УІ<РАЇН СЬІ<ОЇ НАРОДНОЇ 
РЕПУБЛИІ{И 

Att nom de la 

REPUBLIQUE UKRAINIENNE DE L'OUEST 
In the namc of the 

WESTERN UKRAINIAN REPUBLIC 



ДОНУМЕНТИ 

УІ<РАїНСЬКИй НАРОДЕ! 

Голосимо Тобі святу вість про Твоє визволення з віковічної 
неволі. 

Від нині Ти господар своєї землі, вільний горожанин Української 
Держави. 

Дня 19-го жовтня 1918. р. Твоєю волею утворилася на українських 
землях бувшої австро-угорської монархії Українська Держава і її най

вища влада, Українська Національна Рада. 

З нинішнім днем Українська Національна Рада обняла владу в 
столичному місті Львові і на цілій території Української Держави. 

Український Народе! Доля Української Держави в Твоїх руках. 
Ти станеш як непобідимий мур при Українській Національній Раді і 
відіпреш всі ворожі замахи на Українську Державу. 

Заки будуть установлені орrани державної влади в законному 
порядку, українськr орrанізації по містах, повітах і селах мають об

няти всі державні, краєві і громадські уряди і в імени Української 
Національної Ради виконувати владу. 

Де цього ще не зроблено, дотеперішні неприхильні Українській 
Державі уряди мають бути усунені. 

Всі' вояки української народности підлягають від нині виключно 

Українській Національній Раді і приказом установленої нею військової 
влади Української Держави. Всі вони мають стати на її оборону. 

Українських вояків з фронтів відкликається отсим до рідного краю 
на оборону Української Держави. 

Все здібне до зброї українське населення має утворити боєві 
відділи, які або ввійдуть в склад україн~ької армії, або на місцях 
зберігатимуть спокій і порядок, особливо мають бути охоронені за

лізниця, пошта і телеrраф. 

Всім горожанам Української Держави без ріжниці народности і 

віроісповідання запоручається горожанську, національну і віроіспо

відну рівноправність. 

Національні меншости Української Держави, поляки, жиди і 

німці, мають вислати своїх відпоручників до Української Національної 

Ради. 

Аж до видання законі·в Української Держави обовязують дотепе

рішні закони, о скільки вони не стоять в противенстві до основ Укра

їнської Держави. 

Як тільки буде забезпечене й закріплене існування Українськоі 
Держави, Українська Національна Рада скличе на основі загального, 

рівного, безпосередного й тайного виборчого права Установчі Збори, 

які рішать про дальшу будучність Української Держави. 
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Склад утвореного Українською Національною Радою кабінету 
йо·го програму оголоситься. 

Український Народе! 

Всі свої сили, все посвяти, щоб укріпити Українську Державу. 
Львів, 1-ro листопада 1918. р. 

Українська Національна Рада. 

ДО НАСЕJІІЕН·НЯ МІСТА ЛЬВОВА! 

Волею українського народу утворилася на українських землях 

бувшої австро-угорської монархії 

Українська Держава. 

Найвищою державною владою Української Держави є Українська 

Національна Рада. 

З нинішним днем Українська Національна Рада обняла владу 
в столичнім мЇ'Сті Львові і на цілій території Української Держави. 

Дальші зарядження видадуть цивільні і військові орrани Україн

ської Національної Ради. 

Взива·ється населення до спокою і послуху тим зарядженням. 

Під цею умовою безпечність публичного порядку й маєтку, як 

також заосмотрення в поживу вповні запоручається. 

Львів 1-го листопада 1918. р. 

Українська Національна Рада. 

поклик 

до всіх Повітових Управ. 

Українська Держава будується. 

В першій мірі мусимо приступити до зорrанізування наших воєн

них сил. Треба: 

1. Зорганізувати в першій мірі доповняючі і запа.сові коман;.ЦИ. 

2. Виставити полки в давніших її місцях постою у всіх родах 
зброї: піхоту, кінноту, артилерію, технічні відділи, сані:тарну службу, 

обоз, уряди прохарчування, виряду, озброєння, інтендантуру, рахун

ковість, військове судівництво, жандармерію і військову полі~цію. 

Всі особи, що знають військове діло, приймемо радо, нехай зго

дошуються особисто а'6о писемно в Генеральнім Комісаріяті у Львові. 

З. Всі1 повітові орrанізації в мkцях побуту давніших доповняю

чих команд нехай негайно переводять бранку і спис усіх здібних 

до зброї від 17 до 35 року життя, а до активної служ•би негайно по
кликати річник з 1897., 1896. і 1895-го років. В тій ціли мають по

вітові організації видати прикази до всіх сrл в їхньому окрузі. По

кликані річники орrанізувати негайно в місцях побуту давних полків. 

В справі озброєння і виряду прийдуть прикази. Провід обіймають 
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повітові вшськові комісарі і переведуть усе в діло. Окремі списки 

після родів зброї належить предложити Військовому Комісаріятові 

у Львові. 

Львів, 8-го листопада 1918. р. 

Головний Військовий Комісаріят 

Маринович, полковник. 

ПОКЛИК ДО УКРАІНСЬКОЇ АРМП 

Дня 5-го листопада видала Українська Національна Рада також 

поклик до Української Армії у Львові. Цей поклик був такий: 

"Українські Вояки! 

"Вам, що своїм геройським подвигом обняли старинний пре

стольний город Льва у власть Української Держави та своїми грудь

ми і кров'ю своєю оце вже п'ятий день обороняєте його. 

"Ми, Українська Національна Рада, волею Українського Народу 

буешої австро-угорської монархії державна влада його держави, 

висловлюємо найбільший подив, найглибшу ;юдяку 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 грЯ'дущі покоління вільних горо.жан 

Вільної України будуть во віки величати Вас як освободителів з віко

вого поневолення. 

"Щоб увіковічнити Ваш історичний подвиг ми, Українська На

ціональна Рада, установляємо оцим для кожного з Вас військову від

знаку: "За обняття Львова у власть Української Держави". 

"Родини поляглих у боротьбі дістануть повне забезпечення зі 
скарбу Української Держави. 

"Слава Вам! 

"Вперед аж до повного укріплення Української Держави"! 

Львів, 5-го листопада 1918. 
Українська Національна Рада 

ПРИКАЗ 

до всіх державних Комісарів і військових Командантів 

Західньо-Украінськоі Народньоі Республики. 

В найближчому часі мусимо цілковито опанувати столицю на-

шої держави: Львів. 

Хвиля грізна. Всяке отягання нано<:ить нам необчислимі страти. 

Щоби здобути Львів, наша армія потребує нових і значних сил. 

Тому приказуємо всім державним комосарям і повітовим війсь-
ковим командантам під особистою відповідальностю негайно зібрати 

і вислати до Львова всі зайві військові сили. 
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Найбезпечніше буде, як ті війська прийдуть крізь Личакі:вську 
рогачку, а військову команду слід повідомити на кілька годин перед 

приходом війська окремими післанцем. 
Ще раз повторя·ємо: Львів мусить дістати від Вас негайну збройну 

допомогу! 

Львів, дня 18-го листопада 1918. р. 

Дмитро Вітовський, 

Державний Секретар Військових Справ. 

Д-р Роман Перфецький, 

Заступник Дер. Сек. Внутрішніх Справ. 

ВІСТНИК ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТАРІЯТУ ВІЙСЬКОВИХ СПРАВ 
Ч. 6. Станиславів, 15-го лютого 1919. ст. 6-7. 

ВВк 65. - ЗПрп. 54. - Улад Духівництва. 
І. Наказ із дня 4-го лютого 1919. 
І. Організація духівництва Українського Війська. 

З днем 1-го січня 1919. р. заснував Державний Секретаріят Вій·
ськових Справ вищий духовний уряд при деве під назвою Преподоб
ництво. Скорочення назви в письмах: Прп. 

Рівночасно заснував деве такий самий уряд при Начальній Ко
манді Українських Військ. 

Всі справи бувшого "Фельдвікаріяту" переходять в Українській 
Республиці до Зарядчого Преподобництва ДСВС, а справи "Фельдсупе

ріорату" при АОК до Польового Преподобництва при Начальній Ко
манді Українських Військ. Скорочення: ЗПрп" ППрп. Посередничі уряди 
духовні можуть бути засновувані згодом, о скільки сього вимагатиме 

улад українського війська. 

Всі духовники Українського Війська підлягають Зарядчому Пре
подобництву ДСВС, при ·баєвих формаціях посередно, в кошах і 

окружних лічницях 1безпосередно. 

Духовників військових покликує Зарядче Преподобництво. Тих, 

які не ·були рез. духовниками австрійської армії, предкладає до іме

нування Державному Секретаріятові Військових Справ. 
В цей сам спосіб може наступити і звільнення від військової 

служ·би, якщо Зарядче Преподобництво узнає особу духовника за 
невідповідну. Звільнення по причині недуги духовника у,цілює Зарядче 

Преподобництво на підставі опінії висудної комісії. 
Перенесення духовників з боєвих формацій до кошів чи лічни,ць, 

якщо воно не слідує ізза хвороби або нездатности до польової служ
би, довершує оЗарядче Преподобництво на внесення Польового Препо

добництва. 

Відпустки до 14 днів може уділити духовникові його команда, 

повище 14-ти днів тільки за згодою його Преподобництва з тим, що 
на його місце мусить бути назначений на час неприявности заступник. 

МИКОЛА ІЖАК, в. р. 
Преподобник деве. 
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УХВАЛА УКРАІНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОі РАДИ 

з дня 3. січня 1919. р. про злуку Західно-Украіtм:ької Hapo:ttнoi 
Республики з Українською Народною Республикою. 

Українська Національна Рада постановила: 

Українська Націона.1ьна Рада, виконуючи право самоозначеннн 

Українського Народу, проголошує торжественно зєдинення з ниніш
ним днем Західно - Української Народної Республики з Українською 

Народною Респубдикою в одну, одноцільну суверенну Народну Рес

публику. 

Зміряючи до найскоршого переведення сеї злуки, Українська На

ціональна Рада затверджує передвступний договір про здуку, закдю

чений між Західно - Українською Народною Респубдикою і ~'країнсь
кою Народною Республикою дня 1. грудня 1918. р. у Хвастові, та до
ручає Державному Секретаріятові негайно розпочати переговори з ки

ївським правительством для сфінадізовання договору про здуку. 

До часу, коди з•беруться Установчі Збори зєдиненої Респуб.1ики, 
законодатну вдаду на території бувшої Західно· ;'У'країнської Народної 

Республики виконує Українська Національна Рада. 

До тогож самого часу цивільну і військову адміністрацію на зга

даній території веде Державний Секретаріят, установ"1ений ~'країнською 

Національною Радою як її виконуючий орrан. 

За Видід Української Націонадьної Ради: 

Др. А. Горбачевський, вр. Др. Е. Петрушевич, вр. 

ВІСТНИК ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТАРІЯТУ ВІЙСЬКОВИХ СПРАВ 
Ч. 7. Станиславів 15-го марта 1919. ст. 5. 

ВВк 79. ЗПрп. 137.-Могиди українських героїв. 

ІІІ. наказ із дня 24-го лютого 1919. 
Духовникам і військовим командам. 

"Не має ·більшої любови від цеї, як хто життя 
віддасть за други свої." - Іван Єв. 10, 14. 

Упавші в бою за Вітчину віддають не тільки їй, але й кожному 
з нас та будучим поколінням найбільшу прислугу. То ж Вітчина й ми 
мусимо сплатити свій довг-повинність супроти наших борців-героїв. 

Могил козацьких все ·більше й більше, то в чистому полі, то по 
сільських і міських кладовищах. А щоби ні одна з них не загинула для 
наших поколінь і українськото Війська подбають, щоби: 

1. Вбитих, - оскільки відносини на фронті позволять, хоронити на 

спеціяльному "Козацькому кладовищі,'' з~ложеному чи то в полі, 

чи на сільських та міських кладовищах, вибравши для цего найгар
ніше місце. Хоронити кожного вбитого окремо. Могила мусить бути 

зазначена хрестом із таблицею, на якій подане має бути імя і пріз

вище, місце, рік народження й дата смерти. 
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Для допомоги духовникові призначуть команди боєвих частин 
відпов~дне число людей, для виготовлення хрестів і та•блиць та си
пання могил. Ні одна козацька могила не сміє оставатися без хреста 
й напису. 

Якщо вбитих хоронено би в одній загальній могилі, треба на ній 
поставити один більший, або два хре·сти з поданням прізвищ усіх, 

в ній спочиваючих козаків, починаючи від лівої руки до правої. 
Написи побажане було би для довшої тривалости випалювати. 

2. В містах, в яких знаходяться українські лічниці, команди міста 
в порозумінні з духовником лічниці подбають негайно про виготов
лення відповідних хрестів на всі козацькі могили, які знаходяться на 

міських кладовищах з написом і числом могили, вибитих на ·блясі, як 

також виділять частину кладовища виключно під українські могили. 

3. Духовники боєвих формацій в метриках ·смерти в "увазі" подава
тимуть карти положення могил, духовники лічниць-положення "Ко

зацького кладовища". 

Щоби духовники могли виконати своє завдання, мусять усі ко

манди допомогrи їм у всьому, памятаючи, що ми, всі живучі, зобо

в'язані сплатити наш довг супроти поляглих товаришів наших, зв'яза

них з нами нерозривною, непоборимою силою, - любовю до Украіни. 

Станиславів, 24-го лютого 1919. 
П. БУБЕЛА, 

Товариш Держ. Секретаря 
Військових Справ. 

ВІСТНИК ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТАРІЯТУ ВІЙСЬКОВИХ СПРАВ 

Ч. 8. Станиславів, 25-~го марта 1919. ст. 9-10. 

VIII. Духівництво. 

Іменовані: 

Преподо·бником VII. ранrи: Преподобник VIII. ранrи: Озімкевич Іван. 
Преподобником VIII. ранrи: Панасевич Дмитро. 

Духовниками: священики: 

Бала, Осип 
Га.лайчук, Володимир 
Га.лібей, Адальберт 
Горникевич, Теофіл 
Єрмі, д-р Карло 

Косонога, Іван 

.Костишин, д-р Мирон 

Лазорів, Василь 
Мащак, Іван 

Опарівський, Василь 

Орловський, Іван 

Палажій, Лука 

Проскурницький, Ор. 

Рубель, Роман 

Твердохліб, Михайло 

Чайківський, Федір. 

МИКОЛА ІЖАК, в.р. В. ВІТОВСЬКИІіІ, в. р., 
ДержавниА Секретар 
ВіАськових Справ. 

Преподобник деве. 
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ВІСТНИК ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТАРІЯТУ ВІЙСЬКОВИХ СПРАВ 
Ч.11. Станиславів, 30-го квітня 1919. ст. 2. 

Опис однострою. 
Духовний жупан. 

Духовники носять духовний жупан по коліна, в часі війни зі 
сукна польової краски, підчас мира з чорного сукна. Шапка, штани і 
плащ, як у старшин. 

Відзнаки ·степеня, як у старшин з узглядненням сукна фіолетної 
краски. Краски вилогів: Духівни.цтво-фіолетна. 

МИКОЛА ІЖАК, в.р. Д. ВІТОВСЬКИй, в. р. 

Виповівши завішення зброї з причини недотримання умов пОJІьською 

стороною, Начальна Команда УГА видала по упливі 24-ох годин 

виповідження таку відозву до Украінської Галицької Армії: 

"Під посторонньою погрозою, що прийдеться нам ще серед 

тяжчих умов провадити війну з Поляками за Рідний Край, Начальна 

Команда, в порозумінні з Радою Державних Секретарів, примушена 

була розпочати переговори з поляками для вироблення справедливої 
демаркаційної лінії і перенесення через те галицького українсько-поль

ського питання на Мировий Конrрес. 
"На третій день переговорів запропоновано нам остаточно демар

каційну лінію, яка являється образою наших найсвятіших почувань, бо 

на основі цієї лінії Камінка Струмилова, Львів, Дрогобич та від цих 

місцевостей на захід великі простори української території мали би 
остати на далі в руках поляків аж до остаточного вирішення на Ми

ровім Конrресі. Рівнож до рішення Мирового Конrресу заборонено 

подrл землі великої польської власности, через що було би утруднене 

переведення земельної реформи. 

"З чувством тяжкої образи за кров наших братів, за святу 

пам'ять поляглих за волю і народну ·честь старшин, стрільців і ко
заків, Начальна Команда примушена продовжувати війну з воро.гом, 

що не має власних сил удержатися на зрабованій нашій землі і ха

пається за чужу поміч, поміч держав Антанти, яких він до того, на 

жаль, невірно інформує. 

"Ми віримо, що минулі переговори не пройдуть для нас даремно 

тому, що представники держав Антанти мали можливість власними 

очима побачити наше військо і наше громадянство та почути ту без

межну любов і прагнення до нового життя, яке живе в серці нашого 

народу. Наш народ молодий, хоробрий, і свідомий своєї сили, тож 

добуде собі право на вільне життя у сем'ї вільних народів світу. 

Останні звіти з поля ~бою дали Начальній Команді запевнення в тому, 

що Галицька Армія зможе дати нашому ворогові належну відсіч, що 

старшини, стрільці і козаки з подвійною енерrією і .силою виконають 

на.ложений на них обов'язок перед Вітчиною і тим ще більше зміц
нять нашу молоду, але хоробру і сильну духом Армію. 
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"Вітаючи вшсько за його СJ1ужбу Народові, Начальна Команда 

закликає всіх старшин, стрільців і козаків до братерства, відваги і 

піднесення духа, бо переконана, що це принесе нам осягнення наших 

національних бажань та дасть нам повагу і належне місце серед інших 

народів. 

"До зброї, Товариші Команданти, старшини, стрільці і козаки! 

"Хай нас розсудить залізо і кров!" 

Отаман Омелянович П8'JІенко, в. р. 

Командуючий Галицькою Армією 

НА ЧАЛЬ НА КОМАНДА Г АЛИЦЬКОї АРМІЇ 

НАКАЗ ВІІіІСЬКАМ 

ч. 56. 

Бучач, дня 24-го червня 1919. 

Постановою Начального Вожда Військ з дня 21-го червня 1919., 
ч. 287. п. с. впроваджується нову організацію палевої сторожі, силою 

котрої п0о11ева сторожа являється одноцільною організаці·єю, підчи

неною в цілости Команді Етапу Армії. Поодинокі відділи полевоі 

сторожі творять одноцільну формацію підлягаючу Корпусним Коман

дам щодо диспозиції в обсягу Корпуса на його відтинку. Поодинокі 
сотні по.1евої сторожі виймається зі зв'язку Бри·rад о стільки, о 

скільки вони виходять зі зв'язку Корпуса. Кордон палевої сторожі 
не підлягає змінам викликаним тактичним пересуванням поодиноких 

Бриrад. Штат палевої сторожі з дня 17-го червня 1919. р. підноситься 
до 1 ОО людей. 

(Одна прилога). 

З оригіналом згідно: Начальний Вожд Військ: 

П. МИ КИТ А, четар. ГРЕКОВ, генерал-поручник в. р. 

Начальник Штабу Армії: 

ТЕРНОВА, полковник в. р. 

НАЧАЛЬНА КОМАНДА ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ 

НАКАЗ ВІІіІСЬКАМ 

ч. 60. 

Бучач, дня 25-го червня 1919. р. 

Трап.1яється много случаїв за фронтом, що деякі особи, належачі 
до Армії, підшиваючися під по.1еву сторожу або жандармерію, До
пускаються всякого рода надужить і вимушення над цивільним на

се"1енням. 
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Заряджую в доповненню до Наказу ч. 36 з дня 22. червня 1919.: 
1. Всякі труси, з виїмком наглих нетерплячих случаїв, мусять бути 

заряджені письменно, командантом поленої сторожі, жандар

мерії або Стаційної Команди. 
2. Міняння грошей може бути доконане тільки через полеву сто~ 

рожу або жандармерію, заосмотрену в письменний наказ ко

манданта тої ж та припоручення ліквідуючого старшини, інтен~ 
данта або Ста.ційного Команданта. Те саме відноситься до 

реквізицій. 

З. Волоченняся мужви по вулицях без ціли-заказується. Вихід 

дозволяти тільки в потребі. Придержаних без дозволу буде 

арештуватися. В кожнім відділі дижурний підстаршина пильну

ватиме, щоби ніхто самовільно не опускав своїх кватир. 

4. Придержаних стрільців на мнимих ревізіях, реквізиціях уважа
ти на рівні зі злочинцями, придержаними на рабунку, та посту

пати з ними згідно наказом Начальної Команди з 12-го червня 

1919. р., ч. оп. 3103.М. 

5. Органи поленої сторожі і жандармерії мають урядові викази з 

підписом і печаткою власної Команди, полева сторожа також 

синьо-жовті опаски на лівім рамени. 

З оригіналом згідно: Начальний Вожд Війська: 
П. МИКИТА, четар. ГРЕКОВ, генерал-поручник в. р. 

Начальник .Штабу Армії: 

ТЕРНОВА, полковник в. р. 

ВИРІШЕННЯ РАДИ АНТАНТИ 3 25-ro ЧЕРВНЯ 1919. Р. 

"Щоб забезпечити особи і майно мирного населення Східньої Га

личини проти небезпек, які їм загрожують від большевицьких банд, 
Найвища Рада союзних і заприязнених держав вирішила уповажнити 

військові сили Польської Республики вести свої операції аж по ріку 

Збруч. 

Це уповажнення в н~чому не пересуджує вирішень, які Найвища 

Рада прийме опісля, щоб управильнити політичний статут Галичини". 

НАЧАЛЬНА КОМАНДА Г АЛИU.ЬКОУ АРМП 

НАКАЗ ВІІіІСЬКАМ 

ч. 86. 

Бучач, дня 1-го липня 1919. 

Звертаю особливу увагу Начальників всіх ступнів на ПИТАННЯ 
МУНІЦІУ. Ми не маємо заводів, не маємо закладі1в і живемо з дня 

в день. Це я зазначив в кожному мойому Наказі Військам, вимагаю, 
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щоби кожному жовніру було зясовано, що набій дорощий за золото 

і що тратити його марно неможливо. Я особисто пережив часи вели
кого браку муніції в ·часи великої війни і знаю, що коли всі перейняті 

чуттям коштовности муніції, лишень труси даремно тратять набо.і. 

5 набоїв в руках вмілого і' спокійного .стрільця-це велика сила і по 
досвідови війни знаю, що безладна стрілянина тільки підтримує дух 

ворога, а влучний і спокійний-хоч і рідкий огонь-рідко який ворог 

може витримати. 

Я категорично заявляю .Командному складу і Військам, що не 

маю засобів муніцііі і вимагаю берегти кожний на·бій. Артилерія - це 

наш найкращий помічник, в попередних боях і многих случаях основа 
успіху всего бою-також повинна берегти вогонь. В разі потреби 
артилерійський начальник сам зрозуміє, що краще залишитися без 

муніціі, чим все за·губити, але в нормальних обставинах жадного 
зайвого стріла. Питання артилерійської муніції ще складнійше, вима

гаю особливої уваги при витраченню муніції. 

Бог дасть, може й ми доживемо кращих часів постачання тоді 

ніхто не почує від мене наказів менше стріляти, але поки-що .цього 

уникнути не можна. 

Рідкий, але влучний огонь. 

Наказ цей зясувати кожному жовніру. 

З оригіналом згідно: Начальний Вожд Бійськ: 

П. МИ КИТ А, четар. ГРЕКОВ-генерал поручник в. р. 

Начальник Штабу Армії: 

ТЕРНОВА - ПОJІКОВНИК в. р. 

НАЧАЛЬНА КОМАНДА Г АЛИЦЬКОУ АРМІУ 

НАКАЗ ВІИСЬКАМ 

ч. 92. 
Чортків, дня 6-го липня 1919. 

Розпорядженням Пана Уповновласненого Диктатора я звільнений 

з посади Начального Вожда Галицької Армії. 
Оголошую відпис Диктатора: 

"Після одержаних мною відомостей про те, що -генерал Греков 
просив при-бувших до Галичини французьких старшин о видачу йому 

заграничного паспорта, я 6-го липня без попереднього запитання 
звільнив генерала Грекова з посади Начального Вожда Галицької 

Армії." 
"Перевіривши ці відомости в особистій розмові з генералом f'ре

ковом я переконався, що просив французьких старшин один із стар
шин Начальної Команди без жадного відома і противно бажанню ге
нерала Грекова, що особисто ствердив мені ·згаданий старшина. 
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_:. "Цим оголошу10 всім, що імя ~генерала Грекова нічим не , ском
промітоване і з його боку не було в цій справі жадної участи." 

Др. Петрушевич. 

З тяжким серцем я покидаю дорогу мені Галицьку Армію, з якою 

я зжився за цей місяць боєвих успіхів і втрат. Вірю в святу справу 

цієї Армії, як я завжди писав про :це у своїх наказах, і від всего, всего 

серця бажаю її нової слави і успіхів. 

З гордостю залишаю за собою звання Генерал-Поручника Галиць
кої Армії, яке зароблене для мене побідами нашої славної Армії. 

Начальний Вожд Військ: З оригіналом з:гідно: 

n. МИ КИТ А, четар. ГРЕ~ОВ, генерал-поручник в. р. 

НАКАЗ 

Українському Війську Галицької Армії. 

Частини Галицької Армії мають перейти за Збруч на землю Ве

ликої України. 

Супроти того наказую старшинам і жовнірам всіх переходячих 

частин строго уважати на це, щоб: 

1. Переходити на цю територію в найбільшому порядку. 
2. Забороняю як найстрогіше вживати всяких алькоголічних 

напитків. 

3. Забороняю безумовно всі безплатні реквізиції. 
4. Всякі хочби найменші крадіжи і насильства з боку військо

вих ,будуть як найстрогіше карані, навіть карою смерти. 

5. Наказую кожному старшині всяку скаргу з боку місцевого 
населення списати до короткого протоколу з поданням дня 

і місця, опису насильства, висоти шкоди пошкодованого, 

винних і свідків в ~ціли передачі до Команди Запілля Галиць

кої Армії. 

6. Приналежним командантам наказую всіх невиконуючих цих 
наказів, уважати за 'Грабіжників, арештувати і відставляти до 

найблизшого Полевого Суду УГА. 

Український жовнір своїм чесним поведенням, послухом супроти 

своїх старшин, дисципліною та карністю повинен здобути собі у міс

цевого населення пошану та любов. 

Постій, дня 10. червня 1919. р. 

Командуючий Етапами УГА 

Гр. Коссак, полковник. 
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НАКАЗ ГОЛОВНОГО ОТАМАНА, ЧИСЛО ОПЕРАТИВНЕ 1406, 

З ДНЯ 3. ЛИСТОПАДА 1919. РОКУ 

ВІДПИС 

Округла печатка: Команда І. Галицького Корпусу 

Вінниця, 3-го листопада 1919. 

1). Приказом ГоJювного Отамана ч. оп. 1406 підчиняється всю 

мі.1іцію Бердичева приказам І. Галицького Корпусу. Вона має задачу 

охороняти район Старі Прилуки-Козятин і Райгородок-Пиків включно. 

На захід до того району притикає район групи от. В. Клодни.цького. 

її західна границя: Любар, Остропіль-Стара Синява. От. Клодницький 

переймає команду над півгрупою "Бердичів" і півгрупою "Хмельник". 

Обі підгрупи, підгрупа "Бердичів" і підгрупа "Хмельник" називаються 

·'групи Північ", постій команди "групи Північ" у Хмельнику. Постій 

підгрупи "Бердичів" в Калинівці. При сій підгрупі буде приділений 

пор. Клим Шостак як старшина зв'язку. Прикази, доставлені пор. 

Шостаком, мається безумовно і точно виконувати й уважати їх прика

зами Головного Отамана. Так само прикази от. Клодницького. 

2). В ціли обезпечення району приказується: Команда підгрупи 
"Бердичів" переходить 4-го .:~истопада до Калинівки. Обезпечення ви

ставити слідуючо: пів сотні (20 .1юдей) в Самгородку, пів сотні на за
дізничій станції Голєндри, пів сотні в Тучі, пів сотні в Радівці, пів 

сотні в Кутищу, пів сотні в Пикові. Решта підгрупи і команда підгрупи 
в Калинівці. 

Півсотні мають між собою і з командою в Калинівці держати сталу 

і живу лучбу. Команда підгрупи получиться телефонічно із станцією 

Голєндри з півсотнею в Радівці, з півсотнею в Кутищу і на шляху: 

Калинівка - Янів - Пиків. Дальше побудувати лінію телефонічну вздовж 
залізничого шляху до Хмельника. Для решти підгрупи в Калинівці на

лежить мати стало замовлені підводи. На право граничить з підгрупою 

"Бердичів" І. Галицький Корпус. 

Панцерний поїзд "Галичина" переїде на станцію Голєндри і під

чиняється прямо команді І. Галицького Корпусу. 

Команда І. Галицького Корпусу переїде завтра, 4-го листопада, до 

Вінниці. Телефонічний зв'язок держати з командою І. Галицького Кор
пусу у Вінниці. 

Група от. Клодницького обезпечує район після шкіцу, перес.11аного 
ним команді І. Галицького Корпусу. Зв'язатися телефонічно з командою 

І. Галицького Корпусу у Вінниці. 
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йде до групи Клодницького і підгрупи "Бердичів". 

Ч. оп. 916. Команда І. Галицького Корпусу, начальник штабу 

Куніш, от. в.р. 

Округла печатка: Команда І. Галицького Корпусу. 
За точність Дівер, поруч. в.р. 

За згідність з ориrіналом: Близнюк, директор канцелярії. 



ГЕНЕРАЛ М.ТАРНАВСЬКИИ 
вдруге ко мандантом УГА. 

"Генерал - четар Осип Микитка захворів висипним тифом. На час 
його недуги переняв - на його прохання - команду УГА генерал
четар М. Тарнавський, що Добровольчеське Командування приняло 
до відома". 

(З Денника Начальної Команди УГА 
з дня 16-го грудня 1919. р.) 

ПЕРШИЙ НОВИИ ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА МИРОНА ТАРНАВСЬКОГО 

"Сьогодні видав Начальний Вожд генерал-четар М. Тарнавський 

наказ військам, що ним повідомляє про те, що переймає команду на 
час недуги генера.'1-четаря Осипа Микитки, закликає видержати в 

рядах та жадає повного довіря для себе й своїх діл, рівночасно за

повідає, що наладнає при Начальній Команді політичний реферат, 

зложений з відомих наших політиків; обовязком то·го реферату буде 
кермувати політичним життям Армії аж до приїзду Диктатури, з яким 

буде старатися якнайскорше ввійти в звязки. 

Через Добровольчеське Командування в Одесі вислали до посла 

3.0.У.Н.Р. у Відні, Володимира Сінrалевича депешу про недугу ~ген ... 
четаря Осипа Микитки та про тимчасову зміну в Начальній Команді, 

з просьбою сповістити про це Диктатора". 

(З Денника Начальної Команди УГА з дня 17-го грудня 1919. р.) 

ЗВЯЗОК З ДИКТАТУРОЮ 

"Сьогодні виїха.'Іи в Одесу від Начальної Команди УГА сотник 
Осип Левицький і сотник Лука Турчин. З Одеси вони поїдуть до 

Відня до Диктатора, щоб його поінформувати про сучасне становище 

УГА та засягнути вказівок політичної натури". 

(З Денника Начальної Команди УГА з дня 20-го грудня 1919. р.) 

ПРИКАЗ ВІИСЬКАМ УГА ГЕН.-ЧЕТ. ОСИПА МИКИТКИ 

Дня 15-го січня 1920. р. - по виздоровленні-переняв ген.-чет. 
Осип Микитка знову команду УГА від •генерала М. Тарнавського. З 

того приводу видав ген. Осип Микитка такий приказ Військам: 

"Видужавши з важкої недуги, переймаю знову з нинішним днем 

nоручену мені команду над Українською Галицькою Армією. Вповні 

свідомий великих труднощів, що їх У1Г А до цьо·го часу пережила, а 

передовсім в останніх місяцях мала побороти й внаслідок пошестей 
витерпіти, звертаюся до всіх старшин і стрільців витривати вірно в 

виконанні високого завдання, що його вимагає український нарід 
від УГА. 

Свята для нас всіх українська справа жадає, щоб УГА була 
задержана в свому дотеперішньому складі й стала знову боєздатною. 

В тій ціли мусить бути Армія якнайскорше, оскільки на те дозволяє 
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їй її сучасне положення, перенесена в призначений район відпочинку, 
щоб оподалік від усякого ворога, в повному спокою дати вкінці 

змогу недужим прийти до здоровля, усунути пошесть, скріпити по

чуття внутрішньої звязи та переорrанізуватися. 

Для осягнення цеї мети вима,гаю від кожного старшини без 

ріжниці службового становища й ступня найточнішого-аж до само~ 

жертви - сповнення обовязків і найбільшого піклування підчиненими 

стрільцями. В тяжких хвилинах ділає добрий примір старшин -
особливо підіймає він і оживляє доброго духа серед стрілецтва. 

Старшина мусить бути постійно провідником приятелем 
стрільців. 

Проти всіх настроїв і впливів, що ділають на шкоду сильної звязи 

Армії, мають всі команданти всіх ступнів виступити з найбільшою 
строгістю й енерrією. Довіря у власну силу, якої корінь лежить тільки 

в тісній злуці, подає надію на щасливе покінчення війни й віру в 

щасливу будуччину Нації, за яку вже стільки синів Народу пролило 

свою кров і наложило головами. 

(З Денника Начальної Команди з дня 15-го січня 1920. р.) 

ДОГОВІР МІЖ РЕВКОМОМ ЧУГА І ДЕЛЕrАТАМИ 

ХІІ-ої СОВІТСЬКОІ АРМП 

Дня 12~го лютого 1920. р. заключено в Києві між представниками 

Ревкому ЧУГ А і делеrатами ХІІ-ої Совітської Армії договір, що 
звучить: 

1. З ·галицьких військ, розташованих у районі волинської, поділь
ської та херсонської rу.бернії зформувати три піхотні бриrади, відпо
відне число артилерії (по одному легкому дивізіонові двохбатерійного 
складу при кожній бриrаді) згідно зі "штатами", виявленими в при

казі В.В.СР. з дня 13. ХІ. 1918. р. ч. 220 і з дня 19. ХІІ. 1919. р. 
ч. 1201/226. 

2. Зформування відбувається під наглядом відповідних Начдівів 

при участі представників від інспектора піхоти, кавалерії й артилерії. 

З. Зформувані бриrади прикомандувати до 44-ої, 47-ої й 58-ої 

дивізії. 

4. Начальникові Політичної Управи Армії разом з партією боль
шевиків Прикарпаття вжити :заходів переглянути командний склад 

галицьких військ і вибрати відповідних командантів і комісарів, об

знайомлених з мовою й побутом галичан. 

5. :При Політичній Управі Армії оснувати галицьку секцію для 
кермування політичним вихованням галицьких старшин. 

б. Галицькі бриrади формувати на взірець Червоної Армії. 

7. В галицьких бриrадах і командах як внутрішнє, так і зов

нішнє діловодство, провадиться українською мовою. 
8. Галицькі бриrади доповняються виздоровленими зі шпиталів 

та всіми галичанами, здібними до фронтової служби, що перебувають 

на території Радянських Республик. 
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9. В галицьких бриrадах лишають на службі виорані річники від 
18 до 35 літ. Особи старших річників і професій, не підпадаючих 

бранці, звільняється від неї в порозумінні з Політичною Управою Армії 

й комуністичної партії большевиків Прикарпаття й розділюється згідно 
з їхніми вказівками. 

10. Воєнне майно, що є в розпорядженні Галицької Армії, що 
не все буде вжите при зформуванні ·галицьких бриrад (інтендантське, 

артилерійське, залізно-дорожне, саперське телефонне, авіяційне й 
ріжного роду майстерні) передається в армійський склад на окремому 

підрахунку в ціли використання постачання існуючих і формованих 
галицьких частин. 

11. Санітарна Управа Армії допоможе медикаментами, санітар

ним матеріялом і лікарськими силами галицьким бриrадам на форму

вання лазаретів і перевязочних пунктів. 

12. Галицькі бриrади будуть вжиті в першій мірі на заході, а 

опісля проти інших ворогів робітничо-се.1янської влади на південно

західному фронті. 

13. 12-го лютого 1920. р. галицькі війська зачис.ляються на всі 

види постачання при ХІІ-ій Армії, а хворі передаються піклуванні 

Санітарній Управі Армії. 

(6 Денника Начальної Команди УГА з дня 12-го лютого 1920. р.). 

АРЕШТУ1ВАННЯ FЕНЕРАЛ•А М. ТАРНАВСЬКОГО БОЛЬШВВИКАМИ 

Затонський і Порайко виїхали по службовим справам у Київ. Зі 

собою повезли меморіял, випра.цьований полк. Шаманеком у справі 

конечности створення інспекції для всіх галицьких частин і при

ділення галицьких звязкових орrанів до дивізій та ХІІ-ої Совітської 
Армії. Зі собою мали забрати генерала Мирона Тарнавського, якого 
тягнуть до відповідальности за його протибольшевицьку політику. На 

приказ командуючого його арештували, однак поїзд з Лорайком відій

шов так, що .ген. Тарнавський вернувся назад до міста. Тут залиши.ли 

його на во.лі, але він мусів дати слово чести, що не покине місця 

постою. Ревтрибунал ЧУ1Г А веде проти нього слідство. 

(З Денника Начальної Команди УГА з дня 2-го березня 1920. р.). 

ПЕРЕІМЕНУВАННЯ ЧАСТИН Ч.У.Г.А. 

"Сьогодні наступи.ло переіменування частин. І так: 
І-ша ·Бриrада називається "І~ша Галицька Червона Бриrада У.С.С." 

П-га Бриrада називається "11-га Галицька Червона Бриrада У.С.С." 
ІІІ-тя Бриrада називається "ІІІ-тя Галицька Червона Бриrада У.С.С." 

В І-ій :Бриrаді є полки: ч. 1, ч. 2 і ч. 3. 
В П-ій Бриrаді є полки: ч. 4, ч. 5 і ч. 6. 
В ІІІ-ій Бриrаді є полки: ч. 7, ч. 8 і ч. 9." 
(З Денника Начальної Команди Галицької Армії з дня 28-го 

березня 1920. р.) 
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КОМАНДА УКРАІНСЬКОГО ГАЛИЦЬКОГО СТРІЛЕЦЬКОГО 
ПОЛКУ ч. 4. Оп. ч. 314 

Всім частинам полку. 

Постій, дня 23. квітня 1920. р. 
І. Ситуація: З огляду на невідрадні відносини, які панують посеред 

большевицької армії, роздор посеред неї та її безсильність, 

зірвала нині Українська Галицька Армія всякі зносини з больше

виками та об'явила їх ворогом України. 

5-ий Український Галицький Стрілецький Полк одержав за

дачу всі большевицькі частини, які находяться на нашім правім 

крилі розоружити й розігнати. 

6-ий Український Галицький Стрілецький Полк, якому тактич
но зістав приділений переходова ІІ/4 курінь - має розоружити 

в части большевицькі частини на його лівім крилі, відтак охоро

няючи ліве крило бриrади здержати пересунення большевицьких 

частин в напрямі на Вінницю. 

2-ий кав. полк одержав задачу з підмогою Запасового Коша, 

запасних гармат (8), жандармерії пор. Люнца заняти та обсадити 
Вінницю. 

11. Розташування й охорона: І. курінь перейшов до Дяковець, де охо
роняється одною палевою сторожею при роздоріжю о 11h вер

стви на півн. захід від Дяковець на дорозі Дяківці-Росоховата й від

ноги до Медведівки, одною сильно скріпленою ватрою на дорозі 

Дяківці-Майдан Вербецький при полуднева-західнім виході зі села. 

Кінні стежі находяться на лінії Лука-Вербка й одна стежа 

(кінна) на дорозі Майдан Верб.-Білецьке. 

Одну сотню піхоти враз із скорострілом і кавалєрією ви

слано в район Зеновинці-Янівці в ціли розоруження там больше

вицьких частин. 

Обоз полку переходить до Кулиш. 

ІІІ. Поготівля: Всі частини удержують строге поготівля так, щоби 

кожної хвилі могли обороняти свій район, евентуально рушити з 

місця. 

Обоз і Булавна Сотня утворять для себе охоронні чети з під

чинених їм людей до самооборони. 

IV. Карність: Звертається увагу, що ціла УкраїнськаfГалицька Армія 
переживає тепер незвичайно важку хвилю. Тому взиваю й наказую 

всім приналежним до полку, удержувати строгу карність і оказа

тися аж до послідного дійсним українцем, який є гідним нести 

синьо-жовтий прапор. 

Покінчено о год. 11-тій 45 мін. 

За точність: 

Пор. Василь Панчак, в. р. 

адьютант полку 
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Сот. Петро rаздайка, в. р. 
командант полку 



КОМАНДА УКРАІНСЬКОГО ГАЛИЦЬКОГО СТРІЛЕЦЬКОГО 
ПОЛКУ ч. 4. Оп. 315. 

Старшини і Стрільці! 

Девять місяців тому назад ми з наболілим серцем перейшли Збруч 

з тим, щоб нашій Україні вибороти независимість і вернути назад до 

рідного краю та принести волю нашим найріднішим. 

Блакитно-жовтий прапор маяв над нами, бо це був прапор наших 

батьків і дідів. Цей прапор і тризуб був ниткою, що вязала нас із 
нашою Вітчиною. 

За тих девять місяців прийшлося нам много, а много пережити, 
бодай не згадувати про минуле. Лиха доля присилувала нас злучитися 

з комуністами. Посвячуючи наше особисте щастя, ми надіялися при 
їх помочі добути независимість Соборної України й вернути до рід

ного села. Ми 'Грубо перечислились і ошукались. 

Большевик-інтернаціоналіст не тільки не хоче знати про незави

симу Україну, він з піною на устах кидається на наші святощі, на нашу 

віру й каже плювати на це, що від дитинства аж доси було нам святе: 

на нашу церков, на наш прапор, на тризуб. •За мало їм того знущання 

морально.го. Казали нам боронити фронту, а свої сили цофнули назад; 

сказали нас на неминучу смерть. 

Досить того катування. 

Від нині ми всі Українські Галицькі Частини стаємо независимою 

армією, лучимося в одно з нашими братами Наддніпрянцями-повстан

цями, а наш ідеал і ціль, якій ми ніколи не спроневірилися: Незави

сима Україна. 

Старшини і Стрільці! 
Настала велика хвиля. Доля нашої Вітчини і доля наша тепер му· 

сить рішитися. У кого бється щире українське серце, з крісом в руці 

ставай в лави. Любов до рідного краю нехай розпалиться великим 

огнем. 

Нехай любов і єдність огорне нас всіх, взаїмне довіря старшин і 

стрільців нехай нас скує одним звеном. 

Всі прикази сповнім найточнійше. Нашим кличем: Один за всіх -
а всі за одного. 

Не зражуймося нічим. З місцевим населенням ідім рука об руку. 

Коли, як коли, а тепер треба зєднання всіх наших сил. 
Охрестили нас Червоною Армією. Заборонили додати "Українська," 

а ми тепер з повної ·груди кликнім: 
"Нехай живе Українська Народня Республика" - "Українській 

Галицькій Армії Слава!" 

За точність: 

Пор. Василь Панчак, в. р. 

адьютант полку 

Постій 23. квітня 1920. р. 

Сот. Петро rаздайка, в. р. 

командант полку 
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Головна сторінка з пашпорту кол . УСС, Евгена Драrінди (нар. 
16. квітня 1900. р. в місті Заставна , Бу1<0вина). В часі другого від
вороту УГА, літом 1919. р., він попав в польський полон, втік в 
січні 1920. р. з "табору смерти" у Бересті над Бугом, у Відні скін
•rив торговельну ак:~демію, в 1923. р. прибув до ЗДА і осів в місrі 
Детройт. 



ПРОПАМ'ЯТНА ВІДЗНАКА УГА 

Після довших переговорів з комітетом старшин УГА і представни

ками українськоі військової еміrраціі у Відні виготовлено там же в 

літі 1928. р. під наглядом от. Клюна і пор. д-ра Івана rижі пропам'ят

ну медалю (відзнаку) 1918. - 1928. в робітні емалевих предметів 
Geschiermeister, Josefstadterstrasse ч. 8. 

Після панахиди в церкві св. Варвари у Відні відзначив ген. Кравс 
вперше цією відзнакою приявних б. вояків УГА, замешкалих у Віднt. 

Перед тим відкрито в згаданій церкві пропам'ятну таблицю для вша

нування пам'яті погибших учасників українських визвольних змагань 

і завішено на ній медалю ч. 1. Під час десятилітньої обсади Відня аліянт
ськими військами була ця таблиця заслонена, а медали прихована. 

Щойно під час цьогорічної (1957) Листопадової Панахиди відслонено 
знову таблицю й завішено медалю. 

Д О Р У Ч Е Н Н Я Ч. 2. 

В серпні 1928. року покликали генерали Украінської Армії Коле
rію "Пропам'ятної Воєнної Відзнаки У.Г.А." З поміж уенів цеї Ко
леrії находяться тепер поза українськими землями, що найшлися під 

ворожою окупацією, слідуючі старшини: 

1. Пор. д-р Мирон Коновалець ,/ 7. Пор. Остап Павлів 
2. Чет. Лев Лепкий 8. Чет. інж. Андрій Палій 
З. Полк. інж. Андрій Мельник 9. Сот. д-р Юрій Полянський , 
4. Сот. о. О. Малиновський 10. Пор. Петро Постолюк .. 
5. Майор д-р Любомир Макарушкаv 11. Сот. Іван Рудницький 
6. Сот. Осип Навроцький 12. Майор Юліян Шепарович. 

Для доповнення повного складу Колеrії (15 членів і 10 заступни- 0 

ків) .покликую на основі § З статуту "Пропам'ятної Воєнної Відзнаки · 
У.Г.А." до Колеrіі ось яких старшин: 

1. Сот. Антін Артимович. 
2. Сот. Юліян Буцманюк 
З. Пор. Евген Вінярський 

4. Пор. о. Николай Вояковський 
5. Майор д-р Никифор Гірняк 
6. Сот. Кирило Годоване:ць 
7. Хор. Никала Кошак 

8. Пор. Роман Купчинський .. 
9. Пор. Іван Поритко 

1 О. Пор. Тимко Мацьків 
11. Чет. Осип Утриско , 
12. Хор. Лев Шанковський 
13. Сот. Микола Хробак. 

·. ··' 

Призначеним старшинам доручаю негайно уконститууватися і при

ступити до виконування обов'язків. Колеrія має керуватися постано

вами, виданими до цього часу попередньою Колеrією. 

На чужині, в лютім 1949 р. 
Михайло Омелянович-Павленко 

Генерал - Полковник 

б. Начальний Вожд У.Г.А. 
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життєписи 

ПРЕЗИДЕНТ І ДИКТАТОР ЗОУНР Д-Р ЕВГЕН ІlЕТРУШЕВИЧ 

Народився дня З-го черв

ня 1863. р . в містечку Буську 

(колишня княжа столиця Бу

жесьн). Походив із старинно

го боярського роду, який, 

щоб не дати себе знищити 

або сполонізувати, Ян це ста
лося з багатьма княжими і 

боярськими родами, посвя

тився духовному званню. Рід 

цей видав впродовж століть 

багато діячів на народньому 

поді. Батько Евгена, о . Оме

лян, був парохом і деканом в 

Буську. Була це високо осві

чена .1юдина, великий україн

ський патріот і в такім дусі 

виховував свої діти. 

Народню школу покінчив 

Евген в Буську, академічну 

rімназію у Льве.ві, а правни

чий факультет на університе

ті також у Львові. Брав дуже 

живу участь у студентському 

життю, належав до провідни

ків академічної молоді і був го.1овою "Академічного Братства". По за

кінченню правничих студій і зі ступнем доктора прав відбував адвокат

ську практику в канцелярії д-ра Степана Федака. Потім відкрив д-р 

Петрушевич адвокатську канцелярію в Сокалі. Тут розвинув широку 

діяльність на політично-організаційному, освітньому та економічному 

полях. Заснував філію "Просвіти" в Сокалі і став її головою, закладав 

читальні по селах, заложив і провадив повітову касу ощадности і 

збудував Народний Дім. Скликував політичні віча, давав по селах до

повіді та боронив се.JJян перед надужиттями польської адміністрацій

ної влади . Водночас брав участь у краєвій політиці. Як близький 

свояк провідника народовців Юліяна Романчука був посередником 

між "старшими" і "молодшими" в переговорах, які довели до ство

рення національно-демократичної партії, яка відогра.11а епохальну 

ролю у відродженню Га.1ичини . Д-р Петрушевич був довгі літа членом 

екзекутиви цієї партії. 

Завдяки своїй невсипущій праці здобув собі таку популярність, 

що прИ перших виборах до австрійського парляменту, на основі 
загального права голосування, вибрано його послом з виборчої округи 

СокаJ1ь-Радехів-Броди. Згодом переніс свою канцелярію до Сколього, 
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де став теж посадником міста. При других виборах до парляменту в 

1911. р. вибрано його знову послом із цієї самої окр~ги. Послом за

лишився ~Ж. до. розва.ду австро-угорської монархії. 

В Українській Парляментарній Репрезентації вибився д-р Петру

шевич відразу на одно з перших місць. Завдяки свому вихованню та 

сталому характерові був він джентлменом в поведінці з іншими, шля
хетним, прямолінійним і безкорисним, не терпів інтриІ', до своїх зав

дань ставився дуже поважно і мав велике почуття відповідальности 

за свої вчинки. До того був-поруч д-ра Евгена Олесницького-най

кращнм українським промовцем у віденськім парляменті. 

В націона.дьно-демократичній партії і Парляментарній Репрезента

ції були дві течії в справі політичної тактики. Одні, під проводом проф. 

Юліяна Романчука і д-ра Костя Левицького, які мали про~від у своіх 

руках, були за поміркованою політикою, другі обстоювали безкомпро

місову ·боротьбу за зламання польської переваги в Галичині. Другу, 

численнішу трупу, очолював д-р Петрушевич. Та він не доводив до 

роздору, був льояльним до свого політичного. проводу й намагався 

тільки-як заступник голови Парляментарної Репрезентації-впливати 

на діяльність проводу в напрямі своїх поглядів. 

Велику ралю відіграв він в боротьбі за зміну виборчої ординації 
до галицького сойму. Коли поміркована тактика українського соймо

вого клюбу не мала успіху, зрікся тодішній голова клюбу-д-р Евген 

Олесницький-посольського мандату, а на його місце вийшов послом із 

стрийської округи д-р Петрушевич. Як заступник голови клюбу (го

ловою ·був д-р Кость Левицький) спричинив він таке заострення так-· 
тики, що українські посли приходили на засідання з галасливими ін
струментами й пекольною музикою ударемнювали всякі соймові нара

ди. Ця трирічна боротьба зломила нарешті польський спротив і дове

ла до ухвалення 14-го люто.го 1914. року нової виборчої ординації, 
яка запевнювала українцям в новому соймі поважне збільшення їх 
представництва та деякими змінами краєвоrо статуту започатковувала 

поділ Галичини на відрубні національні частини, зи. на польську в 

Зах. Галичині і українську в Сх. Галичині. Поляки зобов'язалися не 

ставити перешкод заснувати український університет у Львові. 

Під час І-ої світової війни д-р Петрушевич був членом і заступни
ком голови "Загальної Української Ради", що перебрала на себе за
ступництво українських інтересів перед центральними державами. 
Програмою ЗУРади було створення з українських земель Австрії осіб
ного українського коронного краю, а по розбиттю Росії створення з 

усіх цих частин наддніпрянських земель Самостійної Української Дер
жави. Австрійський прем'єр Штірк запевнив провід Ради. що уряд 

погоджується на ту програму та що навіть вирішив вже створити 
український коронний край. Д-р Петрушевич не погоджувався з оп
тимізмом дійсних керівників Ради-д-ра К. Левицького і Миколи Ва
·силька-та гостро засуджував їх надто льояльну та довірливу тактику 

супроти австрійського уряду. 
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Дня 5-го листопада 1916. р. появився маніфест німецького та ав

стрійського цісарів про створення на землях, що належали до Росіі, 
польської держави. Одночасно вийшов рескрипт австрійського цісаря 

про відокремлення Галичини та повну її автономію. Означало це по
гребання справи створення українського коронного краю та видачу 
українців в польські руки. Рескрипт цей викликав таку бурю в україн
ськім громадянстві, що "Загальна Українська Рада" перестала існу
вати, а провід української політики перейшов знову до Української 
Парляментарної Репрезентації. Головою її став тепер д-р Е. Петрушевич. 

Завданням д-ра Петрушевича було недопустити до реалізації ці

сарського рескрипту та при1готовитися на евентуальності, які могла 

принести зі собою війна. А він обстоював далі створення українського 

коронного краю. Здавалося, що цю справу таки остаточно переведуть, 

коли заходом галицьких політиків українські делєrати на мирову кон

ференцію в Берестю домоглися підписання тайного додатку до ми

рового договору з дня 9-го лютого 1918. р., в якім австрійський уряд 

зобов'язався створити зі Сх. Галичини і північної Буковини до кінця 
.1ипня 1918. р. осібний коронний край з українським соймом і україн

ською адміністрацією. Та коли виявилася слабість Наддніпрянської 
Держави, австрійський уряд цей тайний додаток уневажнив. 

Тому, що покищо не було надії на допомогу чи прилучення Га

личини до Наддніпрянської України, висунув д-р Петрушевич разом 

з представниками чехів і словінців та в порозумінню з деякими австро

німецькими колами перед цісарем Карлом проєкт перестрою Австрії 

на федерацію окремих, національно однородних держав. Після довгих 

вагань цісар погодився на цей плян. Дня 16-.го жовтня 1918. року 
видав він маніфест, в якім заповідав таку перебудову монархії і за

ко11икав послів поодиноких національних груп створити конституанти, 

що були б представництвом своїх народів. Д-р Петрушевич скликав 

Українську Конституанту на день 18-го жовтня до Львова. Вона прий

няла назву "Українська Національна Рада" і, ви-бравши своїм пре

зидентом д-ра Петрушевича, проголосила створення на українських 

землях австро-угорської монархії Українську Державу. 

Та цей цісарський маніфест появився вже за пізно. Австро
угорська монархія розпалася. Галичани почали творити своє само

стійне державне життя. З початку-з уваги на непевність положення на 

Наддніпрянській Україні-існувала Галичина як самостійна Західня 

Українська Народня Республика, а дня З-го січня 1919. року проголо
сила, поширена через вибори, Національна Рада у Станиславові злуку 

її з наддніпрянською УНР в одну Соборну і Суверенну УНР. Гали
чина стала Західною Областю УНР. Однак тому, що ЗУНР в бо
ротьбі з Польщею, яка почала війну з нею, була здана виключно на 
власні сили, застерегла собі Національна Рада-аж до скликання Все
українських Установчих Зборів-повну автономію з Національною Ра

дою, як законодатним і Державним Секретаріятом, як виконним 

органом. 
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ЗУНР встоялася вісім місяців перед польським наступом. Була 

вона вповні зорганізованим у всіх ділянках державним організмом, на 

її території панував повний лад і порядок. Вона спромоглася створити, 

немаючи відповідних і потрібних засобів, понад 100-тисячну правильну 

та здисципліновану армію. Очолював її д-р Петрушевич, як президент 

Національної Ради, а тим самим і президент ЗУНР. Крім того був він 

на основі ухва.'І Трудового Конrресу в Києві з дня 28-го січня 1919. 
року і членом Директорії УНР. Як такий, що мав велику популярність 

і загальну пошану в галицькім громадянстві, відіграв він велику ролю 

в будові цієї держави. Великою його заслугою було, що він вмів ла
дити розбіжності і непорозуміння між поодинокими партіями, не 

допускати до партійної боротьби й запрягти усі сили до державної 

праці. 

Коли польська армія, скріплена 6-ма дивІзІями ген. Галлєра з 

Франції, відтиснула УГА до Збруча, Національна Рада і Державний 

Секретаріят припинили свою діяльність, передали свої управнення 

д-рові Перушевичеві і проголосили його диктатором. Під його на

казами перевела УГА блискучу Чортківську офензиву, а опісля, пере

йшовши річку Збруч, здобула від большевиків столицю України
Київ. 

На жаль, не знайшов д-р Петрушевич зрозуміння у наддніпрянсь

ких соціялістичних партій, які були тоді при владі, і які ставили 

вище соціялістичні теорії від державних інтересів. В листопаді 1919. 
року прийшла катастрофа української державности. 

Д-р Петрушевич виїхав дня 16-го листопада 1919. р. з Кам'янця 

до Відня. Тут створив він свій закордонний уряд і впродовж кількох 

років зручно боронив перед світовими потугами інтереси українськоі 

Галичини. Та тодішній уклад міжнародніх сил не сприяв позитивному 

вирішенню галицької справи. Дня 15-го 1березня 1923. року Рада Амба
садорів признала Галичину в імені побідної Антанти Польщі. 

Одначе д-р Петрушевич цього рішення не признав. Вважаючи 

себе мандатором Національної Ради, яка даних йому уповноважень не 

відкликала, постановив провадити далі боротьбу за самовизначення 

Галичини. Та під польським натис1<ом австрійський і чехослова~цький 

уряди відмовили йому права побуту на території своїх держав. Д-р 

Петрушевич виїхав до Берліна, звідки час-до-часу звертався до світо

вих потуг з нотами в обороні українського населення Галичини. По

мер, за·бутий усіми, дня 30-~го серпня 1940. року в Берліні і там по

хований. 
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ПОЛКОВНИК ДМИТРО ВІТОВСЬКИй 

Полковник Дмитро Вітовський -
перший Начальний Командант військ 
ЗУНР і перший Державний Секретар 

Військових Справ ЗУНР, народився .8. 
листопада 1887. р. в селі Медуха, під 
Галичем. Після закінчення школи в рід
ному селі, перейшов до гімназії в Ста~ 
ниславові. В гурті товаришів-україн
ців, таких, як Евшан Федюшка, Рости
слав Заклинський, Евген Стебновсь

кий і ін. оформився його національний 

світогляд і тут почав він ставити перші 
кроки на шляху громадського життя. 

Завдяки своїй вдачі-тонкості в пове

дінці , великій енергії і бесідницькому 
та.п:анові, стає Вітовський провідником 
тодішньої української молоді в Стани
славові і дає надію на велике майбут

нє. Як студент Львівського університету висувається теж на одне із чо

лових місць в рядах українського .студентства, а зокрема в боротьбі 
за український університет. Безпосередньо перед 1-шою Світовою вій

ною Вітовський працював в адвокатській канцелярії в Станиславові, 

і брав живу участь в громадському і національно-культурному житті 
міста і повіту, організуючи Читальні, Січи, Стрілецькі товариства і т.п. 

З вибухом Світової війни вступає Вітовський до леrіону Україн
ських Січових Стрільців і як командант сотні відходить на фронт. 

Сотня Вітовського була одною з найкращих частин УСС-ів. Це вона 

н часі весняної офензиви 1915. р . перша зайняла ко.1ишню княжу 

столицю Галич і на вежі міської ратуші вивісила жовто-блакитний 

прапор. Вітовський був теж основником "Стрілецького Фонду" і іні

ціятором органу УСС-ів "Шл•1хи". В І 917. р . разом з іншими Січовими 

Стрільцями працював він на Волині, де організував українське шкіль

ництво, посвячуючи і цій праці свої незвичайні організаційні здібності. 

Розвал Австрії застає Вітовського на Буковині, при штабі Команди 
Леrіону УСС, звідки переїздить до Львова, ·стає головою Українсь
кого Генерального Військового Комісаріяту, переводить Листопадовий 

Зрив і перебирає пост першого начального команданта військ ЗУНР, 
а відтак стає першим Державним Секретарем Військових Справ 

Західньої Української Народньої Респуб.1іки. 

По переході ~'ГА на Наддніпрянщину, вертався Вітовський з Па

рижу на Україну після нарад мирової конференції, що в ній брав 

участь, як чден vкраїнської делеrації ЗУНР. 

Дня 8. липня 1919. р., загорівся, з досі невияснених причин, літак, 
що в ньому він летів, недалеко Ратібору на пруському Шлеську, й 

впав на землю. Всі пасажири літака, а в тому й полк. Вітовський враз 

зі своїм адютантом, чет . Чучманом, згоріли. Рештки недогорених тіл 
полковника й адютанта перевезено до Бресляв, а відтак до Берліну, 
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ПОЛКОВНИК ГРИЦЬ КОССАК 

Народжений 7-го березня 1882. р~ 
в Дрогобичі. До першої світової вій~ 
ни-управитель народної школи в с. 

Ясениця сільна-Дрогобич. Активний 

організатор і інструктор Т-ва "Січо
вих Стрільців" в Бориславщині. Пе
ред вибухом першої світової війни 

мав в австрійській армії ступінь по
ручника. В серпні 1914. р. за дозво

лом австрійської військової команди 

приділений до Леrіону УСС, став 

командантом 2-го куреня УСС, що то

ді мав осідок в с. Горонда біля Мука
чева. При кінці 1915. р. стає коман

дантом полку УСС і був піднесений 
до ступня отамана (майора). Брав 

участь в карпатських боях, над Золо

тою Липою, Стрипою. В 1917.-18. був 
командантом Вишколу УСС, з яким 

переїхав весною 1918. р. на Україну, 

до с. Грузьке, біля Елисавету на Хер-

сонщині. В часі Листопадового Зриву 
був короткий час, від 3-го до 9-го листопада, командантом українських 
військ у Львові. Потім буr; командантом ІІІ-го Корпусу, якого осідком 
тоді був Стрий. Начальн:-1й Вожд ген. Ол. Греків, наказом ч. 61., з 
дня 25-го червня 1919. р . призначує його командантом новозорганізо
ваного \'-го Корпусу, а по його розв'язанню (задля браку оз·броєння) 
був командантом Запілля УГА. Після його розпоряджень відбувся 
14.-16. липня у взірцевім порядку перехід УГА за Збруч. 

В по.1овині листопадн ( 16-го) виїхав з Кам'янця Под. разом з 

Диктатором на чужину і з початку перебуває у Відні, а потім від 
1920-го року на еміrрацїі в ЧСР. Опісля в 1924. р. переїзджає звідтам 
разом з іншими українськими діячами і старшинами УГА на Україну 
для національно-культурної праці в періоді т . зв . українізації, що їі 

переводив тодішний міністер Освіти Микола Скрипник. В тодішній сто

лиці .Радянської України Харкові здобув собі поважний авторитет 
серед свідомих елементів українського громадянства. 

На весні 1931. року, полк. Коссак був заарештований під закидом 
приналежности до т. зв . Українського Національного Центру, що його 

мав· очолювати М. Грушевський. Цей бльок за словами московського 

намісника України П. Постишева "представляв собою бльок україн

ських і галицьких націоналістичних партій". Це була боєва націонал

фашистівська організація. В найближчих місяцях після арешту, під час 
розшалілого тоді протиукраїнського терору в Україні, полк. Гриць 

Коссак був розстріляний в підвалах· ГПУ в Харкові. 

634 



ПОЛ•КОВНИК ГНАТ СТЕФАНІВ 

Народився 10-го лютого 1886. р . 
в селі Топорівцях, повіт Городенка, 
Сх. Галичина, де його батько був 
управителем школи . Мати Марія, була 
рідною сестрою відомого нашого 

письменника Леся Мартовича. 
В 1902. р., по закінчення 5. кляси 

гімназії в Коломиї, вступив до кадет

ської школи у Львові, яку закінчив 

1906. року. В активній службі австрій
ської армії перебував в різних піхот
них полках та якийсь час був кор
пусним вишкільником впроваджуваної 
тоді скорострільної зброї, лещетарст
ва та інших спеціяльних курсів. В 1915. 
р . попав в Перемишлі до російського 

полону, звідки в 1917. р., через Фін
ляндію та Швецію, утік назад до Ав

стро-Угорщини. 

Листопадовий Зрив застав його в 

запасному коші 35. Стрілецького пол
ку, в Золочеві, де дуже вдатно перевів державний переворот. Розпо

рядком Української Національної Ради був на початку листопада 1918. 
р. іменований полковником і призначений командантом українських 

війеьк у Львові . Від грудня 1918. до березня 1919. року був началь
ником постачання Дієвої Армії, а потім командантом Етапу Дієвої Ар

мії, а відтак брав участь у І-му Зимовому Поході, як командант Окре
мого кінного полку. В 1920. р. з групою ген . Кравса, тобто з групою 

галичан з 5. Херсонської Дивізії Дієвої Армії, перейшов до Чехосло
ваччини . За свойого перебування на еміграції в ЧСР був командантом 
українських військових робітничих відділів на Закарпатті та виконував 
обов'язки консула ЗОУНР в Ужгороді, а відтак займав цивільний пост 

в лісництві на Закарпатті. 

В 1947. р . був піднесений екзильним Урядом УНР до ранrи генерал· 

:.орунжого. 

Помер на еміграції в Регенсбурзі, в Німеччині, дня 21-го червня 

1949. р. і там похований . 
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ГЕНЕРАЛ МИХАйЛО ОМЕЛЯНОВИЧ ПАВЛЕНКО 

Походив зі старої родини дунай

ських козаків. Народився 8-го rру

дня 1878. р. в м. Тифлісі. Як свій жит
тєвий шлях обрав військову службу. 
Закінчив кадетську школу, а відтак 
Воєнну Школу, а по короткій службі 

в частинах став інструктором в під

старшинській школі. В 1905. р. брав 

як командант сотні, активну участь в 

російсько-японській війні. Після за

кінчення вшни повернув назад до 

своєї попередньої служби, в часі якої 

написав декілька теоретично-вишкіль

них військових праць. В 1910. р. при

ділено його до школи булавних стар
шин, яку закінчив з відзначенням. ~' 

1-шій Світовій війні був спершу ко
мандантом полку, а відтак начальни

ком штабу корпусу. 

Розвал Росії застав полк. М. О. 

Павленка в Одесі, звідки негайно го

лоситься до українського війська. За 

гетьманату був командантом дивізії в Полтаві, а пізніше Командантом 
Вільного Козацтва в Катеринославі. 

В грудні 1918. р. на прохання окремої делегації ;Уряду З~'НР став, 

як генерал, Начальним Командантом Української Галицької Армії, і цей 

пост займав він аж до 7-го червня 1919. р. Пост Начального Коман

данта УГА зай:'І-Іав ген. Омелянович Павленко в найтяжчий і най

більш відповідальний час, ·бо в часі облоги Львова і першого відступу 
УГА на схід перед переважаючими силами польських військ, скріплених 
армією Галлєра. Окремою його заслугою на пості Нач. Команданта 
УГА є переведення в життя суцільної організа.ції армії. А вже за не
забутний військовий чин на службі рідному народові треба зарахува

ти його командування Зимовим Походом в 1919-20. рр. 
Після катастрофи українських військ на Рідних Землях виїхав ген. 

Омелянович Павленко на ем1rрацію і осів на постійне в Празі в ЧСР. 
Тут написав ряд праць, з яких такі, як "Українсько-польська війна 

1918-1919. рр. " і "Переговори з Добрармією", відносяться безпосеред
ньо до історії УГА. В Празі виконував теж обов'язки голови Об'єдна
них Українських Комбатанських Організацій. 

Після 2-ої Світової війни жив спершу на еміграції в Німеччині, 

а відтак в Парижі, де й дня 29. травня 1952. р . помер у віці 74. років 
й там похований. 
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ГЕНЕРАЛ ОЛЕКСАНДЕР ГРЕКОВ 

Народився ~го грудня 1875. р. в 
Сапічі біля Глухова, на Чернігівщині. 
Середню й вищу освіту одержав в 

гімназії й університеті в .Москві. Там 
теж в 1899. р. скінчив військову шко
лу і як підпоручник вступив до Єгер
ського полку. В 1902. р. ВСТУПИВ ДО 

Академії Генерального штабу в Петер· 
бурзі й закінчив її в 1905. р. 

Штабову службу виконував спо· 

чатку в гвардейських штабах, а з по

чатком 1-шої Світової війни як на
ча.JІьник штабу 74. піх. дивізії, відтак 

як начальник штабу 1-шої .гвардей

ської піх. дивізії, як командир л.rв. 
Егерського полка, начальник штабу 

VI. корпусу й як генерал-квартирмай
стер І-шої Армії. В лютому 1915. р. 
за бої в Карпатах був відзначений 
хрестом св. Юрія 4-го ступня, а літом 

того ж року за виленську операцію ступнем генерала. 

З початком революції перейшов до Києва, де формував укра
їнську дивізію, а відтак переводив ліквідацію колишньої військової ок
руги. Після повороту Уряду УНР до Києва одержав пост заступника 

військового міністра. За Гетьманщини не займав старшинських посад: 
був тільки головою військового союзу "Батьківщина." 

За Директорії був головнокомандуючим Херсонщини, Катерино
славщини і Таврії, потім військовим міністром й наказним отаманом 

українського війська. В той час вів переговори з французьким коман

дуванням в Одесі в справі визнання Антантою Української Держави. 

Від 9-го червня до 5-,го липня 1919. р. був Начальним Вождем 

Української Галицької Армії. Це під його командуванням УГА запи
сала до своєї історії найсвітлішу .свою сторінку-Чортківську офензиву. 

З відходом УГА за Збруч переїхав на Буковину, де його арешту
вали румуни, але звільнили під умовою, що покине Буковину. Від 
1920. р. жив постійно у Відні. 

Дня 30. серпня 1948. р. большевики підступно арештува.ш гене· 

рала і заслали на 1 О. літ до сибірських концтаборів, звідкіля повер

нувся до Відня 23. грудня 1956. р. 
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ГЕН·ЕРАЛ МИРОН ТАРНАВСЬКИJІІ 

німецькі відзначення. 

Прийшов на світ у селі Барилові, 
радехівського повіту, Сх. Галичина, 

дня 29-го серпня 1869. р. в старій ук

раїнській священичій родині, близько 
спорідненій з родиною Маркіяна Ша

шкевича. \1>(·~ ·и. - J -v.~-
Після закінчення гімназійних сту

дій в Бродах відбуває однорічну вій
ськову службу, після чого вступає на 

цивільну службу урядовця Краєвого 

Виділу у Львові. Але вже по дуже 

короткому часі покидає її і ,голосить

ся добровільно до активної австрійсь

кої військової слуЖ'би та посвячуєть
ся військовій карієрі. 

Вибух · 1-шої Світової війни за
стає його вже в ранзі капітана. Вараз 
відходить на російський фронт і бе
ре участь в цілому ряді боїв, за що 

одержує високі боєві австрійські й 

Завдяки старанням Боєвої Управи УСС у Відні призначено його 
з кінцем січня 1916. р. командантом Вишколу УСС, який мав свій 
осідок з початку в с . Свистільники (пов. Рогатин), а потім в Розвадові, 
біля Миколаєва над Дністром. В тому часі піднесено його до ступня 
отамана (майора). Від 15. вересня до 15. грудня став командантом 
Легіону УСС, який тоді був на фронті над Збручем. 

Привід до відібрання от. Тарнавському команди над УСС даJш 
його часті виступи в обороні стрілецької чести перед командою брн

rади, та ще й те, що от. Тарнавський підтримав своїм підписом про

хання УСС до команди корпусу, щоб їм дозволено святкувати прого

лошення ІІІ-го Універсалу (20. листопада 1917. р.) Української Цен

тральної Ради, яка проголосила Україну самостійною державою. Ав
стрійська військова влада добачила у цьому проханні нельояльніст1. 
супроти Австрії, заборонила святкування, а от. Тарнавського пере

несла назад до 35-го полку на команданта куреня. 

На Наддніпрянській Україні виконував майор Тарнавський -спершу· 

функції референта українських справ при шта·бі одної з австрійських 
дивізій, відтак завідує цивільними справами міста Жмеринки, а після 

розвалу Росії і, на початку творення Української Держави, стає коман
дантом табору поворотців з полону в Дарниці, коло Києва. На цьо

му пості віддає велику прислугу не Австрії, а своїй Батьківщині, бо 
опікується зокрема Усусусами, які були в таборі, і ними скріплює 
ядро нової української армії, київських Січових Стрільців. Але це не 
сподобалося австрійському командуванню і воно незабаром здіймає 
його з цього посту. Стає підполковником і перебирає команду одного 
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з австрійських полків піхоти, розташованого на Наддніпрянщині. В 
листопаді 1918. р., після розвалу Австрії, вертає з рештками цьоrо 
полка до Захід. ~Галичини і відси передирається до Львова, щоб як 

найскорше вступити в ряди <:воєї армії. Але тут попадає в руки по

ля·ків і до табору полонених в Домб'ю. Відси вдається йому, через Ві
день і Будапешт, дістатись в кінці до Станиславова, де й голо<:иться 

в Державному Секретаріяті Військових Справ З.0.У.Н.Р. Стає коман
дантом "Групи Схід", а відтак 11. Галицького Корпусу. З того часу 
проводить боями свого корпусу під Львовом, в часі першого відступу 

УГА на схід, в часі офензиви ген. Грекова, та в часі другого відвороту 
аж до половини липня 1919. р. Тоді ·стає Начальним Командантом Ук
раїнської Галицької Армії і переводить її за Збруч, на Наддніпрянщину. 

Тут переживає він всі дні тріюмфу й трагедії ~ГА. Це під його 

проводом У1ГА-рам'я об рам'я з Дієвою Армією - йде побіднии 
походом проти большевиків і здобуває .київ, веде бої з Добрармією 

ген. Денікіна, а коли вже обезсилена до краю армія не має змоги 
дальше боротись, він одинокий має сміливість взяти на себе всю від
повідальність за армію та за те, що з нею станеться, і нав'язує пе
реговори :з Денікіном. "Не дописав політичний провід-залишився 

сам Генерал, як Мойсей на пустині тоді, як політики, видвигнувши 
концепцію замирення з Денікіном, самі відсунулися в тінь." 1). 

За цей вчинок Диктатор ЗОУНР усунув його з посту Начального 

Команданта і поставив під військовий суд "за державну зраду." Але 

суд звільнив заслуженого генерала. 

Після звільнення, і в часі хвороби тодішнього Нач. Команданта 

УГА ген. Микитки, виконує знову деякий час функції Нач. Командан
та, аж поки большевики,-УГ А ·була вже тоді у злуці з Червоною 

Армією-не усунули його з командування. Від тоді, після короткого 

перебування в Балті, ховається в Києві аж до відвороту Дієвої Армії 
і польських військ з Києва, в липні 1920. р. Тоді долучається до т. зв. 
Ліквідаційної Комісії УГА і разом з нею подається на :захід-в сторону 

Галичини. Дня 16-го липня 1920. р., тобто рівно в рік після того, як 
перевів УГА на Наддніпрянщину, переходить Збруч з думкою дійти до 

Карпат і перейти в Чехословаччину, де в таборі в Німецькому Яблін

ному жили інтерновані частини УГА. Та його задум не вдався. Дня 21. 
липня 1921. р. арештували його несподівано поляки в одному селі біля 
Рогатина, вивозять спершу до Львова, відтак до Варшави а врешті 
до табору полонених в Тухолі. П'ять місяців просидів він в полоні, 
бо аж до кінця грудня 1920. р. Звільнений з полону, вертає до ро

дини, до Золочева, і тут живе в дуже важких матеріяльних умовах. 

Це його тяжке життя дещо поправляється, коли Центро-Банк у 

Львові почав парцелювати свій маєток в с. Черниця, коло Бродів, 

і передав йому переведення парцеляції. Тоді переїздить він до Чер
ниці і тут поселюється на постійне. Але вже від 1937. р. леліє 

думку про перенесення до Львова. І вже ось-ось мало прийти до_ 

1)- Л. Л. "Вояк холодної крови й 1·арячого серця". Пам'яті Вожда УГА. Львів, 
1939., ст. 12. 
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зреа.лізування цього п.ляну, та прийшла непоборна перешкода-неспо
дівана смерть. 

Правда, генерал вже доЕше хворів на шлункові виразки, але .лі
кувався, і здавалось, що стан його здоровля поправ.ляється. Аж наГJІо 
прийшла катастрофа. Дня 28. червня 1938. р. треба бу.ло нагло пере
везти тяжко хворого до JІічниці до Бродів, а відси до Українського 

шпиталю у Львові, де ранком 29. червня 1938. р. помер. 

Похований у Львові на Янівському цвинтарі, серед стрілецьких 
могил "своїх хлопців" з УГА. 

Сотник Осип Микитка, останній командант Легіону УСС (потім останній 
Начальннй Вожд УГА в 1919.-1920. рр. ) і його адьютант, хор. Петро Постолюк 
(потім адьютант 1. бриrади УСС), - Світлина зроблена літом 1918. р. в місті 
О.1ександрівсь~; (тепер Запоріжжя) над Дніпром. 
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ГЕНЕРАЛ ОСИП МИКИТКА 

Народився дня 21. лютого 1878. 
р. в с. Зеленові, повіт Рогатин, де 

його батько був народним учителем. 

Після закінчення учительського се

мінара й відбуття однорічної служ
'6и в австрійській армії, залишився 
у війську. В 1902 р. закінчив кадет

ську школу у Відні та став кадро

вим старшиною. 

В часі вибуху І. світової війни 
мав ступінь сотника. Дня 7-го січня 
1918. р. доручено йому команду Ле
rіону УСС і на цьому пості виявив 
себе як один з найкращих коман

дантів У·СС. Уже в тиждень після 
обняття команди Леrіону УСС -
сот. Ос. Микитка у своїм новорічнім 
Леrіоновім приказі незвичайно теп

ло привітав Українське Січове Стрі
лецтво з визволенням України, під

креслюючи, що пролита стрілецька 

кров під прапорами вільної України - не пішла на марно. 

Подаємо точний текст цього цінного документу з історії УСС: 

"ПРИКАЗ ЛЕГІОНУ УСС ч. 14. 

Дю1 14. січня 1918. р. НОВИй РІК. Четвертий рік зустрічають УСС 
в полі, - га нині перший раз можемо сказати собі, що судьба лас
кавіше повернула долею України, даючи їй Свободу, за яку сотки 

стрілецьких голов лягло в могилу. З нинішним Новим Роком кожний 

з нас має певну надію на краще, вільніше життя у своїй власній хаті. 

Наші труди і жертви не пішли намарно. Ми видвигнули й винесли 

малиновий стяг Свобідної України. Хай грядучий рік утвердить наші 
здобутки й свободу народу в ряді всіх держав народів світу. 

З Новим Роком-Щасть Боже! 

сотник Осип Микитка." 

Після Листопадовоrо Зриву брав дуже активну участь в боях у 
Львові, а від грудня 1918. р. до половини січня 1919 р . .був командан
том групи "Старе Село" під Львовом. В січні 1919 р. став командан

том групи "Північ", яка при реорганізації УГА перетворилася в І-ший 
Галицький .Корпус. Цей корпус під його вмілою командою вкрився 

славою в українсько-польській війні, а опісля , по переході УГА за 
Збруч, теж в боях на Наддніпрянській Україні, а зокрема в поході на 

Київ і в його добутті. 
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Від 2. листопада 1919. р. до 10. лютого 1920 р. був Начальним 

Вождем УГА. Після невдач них заходів перевести УГА на територію 

Румунії і після примусової злуки з Червоною Армією, Ревком при 

Начальній Команді ЧУГ А в Балті заарештував його разом з началь

ником штабу ген. Ціріцом. Большевики вивезли його до Москви до 

Бутирської тюрми, а відси до концентраційного табору в Кожухові, 

біля Москви. Сюди до ген. Микитки кілька разів приїздили з Москви 

представники Центрального Комітету та військової команди та про

понували йому вступити до Червоної Армії і обняти команду кор

пусу. Та він за кожним разом заявляв, що волить бути стрільцем у 

своїй армії, як генералом в червоній і ці пропозиції рішуче відкидав. 

В першій половині серпня 1920. р. його вивезли з Кожухова до Мос

кви, де його, разом з ген. Ціріцом, розстріляли. 
Генерал Осип Микитка ·був уосі•бленням українського галицького 

вояка зі всіми його добрими прикметами та недостачами. З австрійсь

кої школи виніс все найкраще: велике почуття відповідальности, 

обов'язковість, совісність, пильність та ревність у праці. Він був това

риський, тактовний і дбайливий відносно своїх старшин і стрільців. 

В критичних моментах на фронті особистою співучастю і відвагою 

часто рятував ситуацію. його добровільна смерть у підвалах ЧеКа у 

Москві ставить його особу у ряд найбільших ·героїв УГА. 

ОТАМАН СЕНЬ ГОРУК 

Народжений в 1873. р . в Сняти

ні . Після закінчення rімназії в •Коло
миї, студіював на львівськім універ
ситеті, де належав до проводу "Мо

лодої України." Тут стає передовим 
членом новоствореної "Християнсь

ко-Суспільної Партії" та начальним 
редактором її органу "Руслан". Бе

ре дуже живу й активну участь в 

Т-ві "Сокіл" як член головної упра

ви цієї організації, яка числила до 

вибуху І. світової війни 97 4 своїх 
гнізд. Був основником і командан

том стрілецького відділу при "Соко

лі" у Львові, т. зв. "Сокільських 
Стрільців". 

З початком серпня 1914. р. взяв 

активну участь при організації Боє

вої Управи (як її член), яку покли

кала до життя для організування 

українського вшська Головна Українська Рада дня 2-го серпня. Коли 
УСС переїхали зі Стрия на Закарпаття до с. rоронди (12 км. на південь 
від Мукачева) от. rорук обняв команду сотні і дня 26-го вересня 
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1914. р. вирушив в Карпати на фронт. Від того часу не залишав фронту 
до кінця вересня 1916. р., коли попав під Потуторами в полон. В 

березні 1915. р. при реорганізації Леrіону УСС стає командантом 

11-го куреня і бере з ним участь в кривавих тридневних боях на горі 

Маківці, а дальше під Болеховом, Галичем, Гнилою Липою і під 

Завалом над Золотою Липою. Дня 14-го вересня 1915. р. в селі Соколів 
над Стрипою зручним маневром врятував свій курінь від полону та 

відзначився в початках жовтня 1915. р. в тридневих тяжких боях під 

Семиківцями над Стрипою. 

В обороні Бережан він на чолі куреня відбив три великі наступи 

московської армії. І так: перед відмаршем до бою дня 2-го вересня 

1916. р. на горі Лисоні він промовив до своїх стрільців: "Ми йдемо, 

щоб умерти. Вірю, що сповните свій обов'язок супроти України й 

віддасьте незаслужений поличник. З Богом". (От. rорук мав на думці 

тяжку зневагу австрійської корпусної команди, кинену УСС-цям після 

бою 14-го серпня на Лисоні, де ·переважаючі московські сили перер

вали були фронт на відтинку одної сотні). Другий успішний проти
наступ під проводом от. rорука відбувся 16-го вересня на "Диких 

Полях" (напроти заліз. станції Потутори), а третій протинаступ УСС 

відбувся в днях 29. - 30. вересня, в обороні Потутор, де от. rорук по
падає в полон, з якого вертає по вибуху російської революції. 

Був зразковим командантом куреня, бо дбав про внутрішний по

рядок__ куреня і зовнішній його вигляд. Був некомпромісним педантом. 

Сам був незвичайно сумлінний, пильний і точний у виконуванню своїх 
обов'язків. Був зразком працьовитости і солідности. 

В часі визвольної війни був короткий час у Львові начальником 

штабу Української Генеральної Команди, яка була першим штабом 
УГА. Опісля займав вищі військові посади УГА, як персональний ре

ферент при Д.С.В.С., а потім при Начальній Команді У1Г А. Під час 

реорганізації УГА большевиками перебував у Києві і тут при кінці 

квітня 1920. року арештували його большевики і враз з другими 300 
старшинами вивезли до табору в Кожухові (під Москвою). Там він 

перебував до 16-го червня 1920. р. і того дня вивезено його з бага
тьома іншими старшинами до Архангельська, а звідтам на Соловецькі 

острови, де і загинув. 
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ГЕНЕРАЛ· ЕВГБН МИШЮ·ВСЬКИЯ 

Народився 12-го квітня 1882. р. 
на Полтавщині, в старій козацько
шляхетській родині. 

Військову карієру почав одноріч
ником в одному з піхотних полків ро

сійської армії, відтак закінчив війсь

кову старшинську школу в Чугуєві, а 

в 1912. р. Академію Генерального 
Шта·бу. В першій світовій війні вико
нував обов'язки старшини генераль

ного штабу різних фронтових ко
манд. 

В 1918. р. вступив до Української 
Армії і тут як полковник, працював в 

оперативному відділі генерального 

штабу за ·гетьмана Павла Скоропад
ського. 10-го трудня 1918. р. став ше
фом штабу Начальної Команди Ук

раїнської Галицької Армії, осідок якої з початку був в Бережанах, 
потім в Бібрці, а вкінці в Ходорові. 

Після уступлення з цього посту дня 13-~го лютого 1919. р. займав 
пости начальника штабу Східньої Групи Дієвої Армії, відтак началь
ника штабу Волинської Групи Дієвої Армії, а при відвороті Дієвої 
Армії в 1919. р. за Збруч пост начальника штабу Дієвої Армії. В 1920. 
р. призначено його 1-им Генерал-квартирмайстром Головного Управ

ління Генерального Штабу. Тяжко ранений в бою з большевиками 
під Чорним Островом дня 6-го липня 1920. р., помер від ран 9-го лип
ня 1920. р. в Тернополі, і там похований. По смерті підвищений до 
ступня генерал-хорунжого. 

Ген.-хор. Ев. Мишківський визначався великим організаційним 

хистом і йому головно завдячує Українська Галицька Армія свою 
суцільну організаційну схему, сперту на поділі на корпуси, бриrади, 

курені і т. д" схему, що вдержалася аж до злуки УГА з Червоною 
Армією. 

ГЕНЕРАЛ· rYCTAB ЦІРІЦ 

Народився 15-.го лютого 1872. р. в Шатмар на Мадярщині, як 

син будівничого підприємця, євангелицько,го обряду. В 1891. р. за

кінчив кадетську школу в Лобзові на Мораві і був приділений до 
східньо-галицького 95-го полку в Чорткові. іВ 1907. р. закінчив Вій

ськову Академію у Відні і, як капітан генерального штабу, був приді

лений в 1914. р. до штабу 43. дивізії в Чернівцях. 
З вибухом 1-шої світової війни брав участь в боях на різних 

побоєвищах, з початку як шеф штабу 43. і 29. дивізій, а потім як 

шеф штабу 2-го австрійського корпусу. ~ 
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По розпаді Австрії зголосився в січні 1919. р. до уряду ЗОУНР і від 
лютого 1919. р. виконував, як полковник, спершу функції заступника 

Державного Секретаря Військових Справ в Станиславові, а потім, 

від 7-1го листопада 1919. р., як генерал УГА, повнив обов'язки шефа 
штабу при Начальній Команді УГА. 

Під сильним натиском незаконної вимоги команди ХІІ. Червоної 

Армії, та на велике обурення вояцтва УГА, видав Начальний Ревком 

в Балті, 10. лютого 1920 р. р., його большевикам, які вивезли його 
до Москви. Тут він захворів і лежав у військовій лічниці. Пізніше 

пропонували йому большевики вступити на службу в Червоній Ар

мії, але він не погодився і був в серпні 1920. р. розстріляний в під" 
валах чека. 

ГЕНЕРАЛ ВІКТОР КУРМАНОВИЧ 

Народився дня 26-~го листопада 

1876. р. у Вільшаниці, пов. Золочів, 

Східня Галичина, в священичій ро

дині. По. закінченні 5 кляс rімназії 
вступив до кадетської школи, а по її 
закінченні став старшиною австрійсь

кої армії. В 1912. р. закінчив у Відні 
Військову Академію і був приділений 
до Генерального Штабу, а саме до 

його російського відділу. 

З вибухом І-ої світової війни ви

слано його як шефа розвідчої ·служби 
до Росії. В Ковлі його. арештовано і 

московський, царський воєнний суд 

його судив як шпигуна. В російській 

тюрмі пробув він аж до 1915. р., поки 

не вимінено його за одного з цар

ських адьютантів. Після цього, аж 

до розвалу Австрії, був на фронті, спершу на буковинськім, а відтак 

на італійськім, де командував спершу полком а потім бриrадою. 

Зараз по розпаді Австрії зголосився у Відні до Української Га

.~ицької Армії і переїхав в Галичину. Тут був спершу командантом 

групи "Жовква", а відтак групи "Північ," тобто відтинку українсько

польського фронту, який тягнувся від Соколя, Рави Руської по Яво

рів. Звідти перейшов до Начальної Команди і дня 13-го лютого 1919. 
р. обняв пост начальника штабу УГА, і цей обов'язок виконував аж 

до 7-.го червня 1919. р. Рівночасно був кілька місяців теж і Державним 
Секретарем Військових Справ ЗОУНР. Після переходу УГА за річку 

Збруч став Генерал-квартирмайстром Штабу Головного Отамана, тоб

то Верховної Команди Об'єднаних Українських Армій. Але розходжен

ня та незгідність щодо оперативних плянів походу армій у глиб Ук

раїни і важка недуга ревматизму примусили його залишити Україну і 
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переїхати до Відня. В 1921.-1922. роках був командантом бриrади 

в таборі інтернованих в Німецькому Яб.лінному в Чехословаччині. 

Від 1922. р. жив на еміrрації у Відні і тут, у квітні 1945. р. 

схопи.ли його московські бо.льшевики, вивезли до Одеси і 18-ro 
жовтня 1945. р . помер у тюремній лікарні. 

ПОЛКОВНИК АЛ~ЬФРЕД ШАМАНЕК 

Полковник ген. штабу Альфред 
Шаманек - це один із тих булавних 

старшин Української Галицької Армії, 

який, хоч і чужий по національності, 

якнайтісніше зв'язав себе з українсь
ким народом і в змаганні за його до

лю посвятив все, що найдорожче, бо 

своє життя. 

Полк. А. ш·аманек народився дня 

22. травня 1883. р. у Львові, де його 

батько був вищим старшиною ав

стрійської армії. Як молодий хлопець 
покинув Галичину, а відтак вибрав 

за своє звання військову службу. 

Скінчив Військову Академію, і з ви

бухом І-ої світової війни був вже 

сотником ·генерального штабу та брав 

участь в боях свого І<орпусу в Га
личині. Коли Італія виповіла війну Австрії, переходить на італійський 
фронт, де по якомусь часі стає начальником штабу т. зв. Допоміжного 
корпусу на Близькому Сході в Сирії. в розвалом армій Центральних 

Держав, попадає в руки анrлійського командування, яке його інтер
нує. Але по короткому часі вда·ється йому втекти з цього полону і 
переїхати до Відня. Тут зголошується до представника Уряду ЗУНР 
і вступає на с.луж'бу до Української Галицької Армії, щоб, як казав, 
прислужитись тій країні, де родився і тому народові, серед якого провів 
свої дитячі .літа. 

В УГА полк. Шаманек був спершу начальником матеріяльного 

штабу при Начальній Команді а в половині квітня 1919. р . призна · 
чено його начальником штабу 11-го Корпусу і цю функцію виконує аж 

до часу, коли Начальним Командантом УГА став генерал Тарнавський. 

Тоді полк. Шаманек став шефом штабу Начальної Команди. Під його 

проводом відбулася побідна офензива УГА на Київ, він мусить диви

тися на муки армії в страшнім "Чотирикутнику Смерти" і разом з ген. 

Тарнавським станути перед військовим судом, обжалований за злочин 

"зради" поповненої співучастю в заключенні договору УГА за Добр

армією тен . Денікіна. Відтак, після звільнення з обжаловань, стає ко

мандантом І-го ·Корпусу УГА, а після злуки УГА з Червоною Армією 

шефом штабу ЧУГ А. Але не довго вдержався на цьому пості. Бо.ль-
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шевики призначили його начальником штабу одної з переформованих 

бриrад. Коли Дієва Армія в злуці з поляками йшла походом на боль
шевиків, полк. Шаманек постановив покинути Україну і через Руму
нію виїхати до Відня. Та не доїхав. Застрілив його басарабський бан
дит-пачкар при перевозі через Дністер, 20-го травня 1920. року. 

Це сталося недалеко містечка Сороки на правому березі Дністра. 
Румунський старшина (колишній австрійський офіцер) похоронив 
його з військовою почестю в селі Пороги над Дністром, повіт Сороки, 

проти містечка Ямполя. Свідком тієї тра.гічної смерти полк. Шаманека 

був сот. Тітляр, який разом з ним переправлявся через Дністер і який 

також був тяжко ранений кулею бандита-пачкаря. 

ОТЕЦЬ Д-Р ВАСИЛЬ ЛАБА 

Син селянської родини зі села 

Бертешева пов. Бібрка. Народився І. 
вересня 1887. р . rімназію закінчив у 
Львові, а по закінченні філософічно

богословських студій, які відбув по 
університетах у Львові, Інсбруку, і у 

Відні, осягнув ступінь доктора Бого

словії. 

В часі І-шої світової війни був 

польовим капеляном в австрійській 
армії, а в 1918-1919. рр. перебував в 

італійському полоні. 
Як вірний син Галицької Землі 

вступає в половині 1919. р. в ряди 

польових духовни ків УГА і зістав за 

Збручем, по смерти о. Мик. Ужака, іме

нований начальним духовником га

лицького війська, а крім цього вико

нував на припоручення Митрополита Шептицького обов'язки гене

рального вікарія українсько-/{атолицької Епархії з осідком в Кам'янці. 

По повороті до Львова стz.є в 1922. р. спершу доцентом, а відтак 
звичайним професором Богословської Академії, а при цьому і собор

ним крилошанином Митрополичої капітули . 

Розвиваючи широку наукову діяльність, о . д-р Лаба видає у 

працях Богословської Академії свою дуже цінну працю "Патрологія" 

(4 томи), містить численні статті й рецензії по різних наукових жур
налах, за що найвища наукова установа Галицької Землі, Наукове 

Т-во ім. Шевченка, назначуЕ його найвищою академічною гідностю -
своїм дійсним членом. 

Поза своєю науковою працею як катехит львівських жіночих 

шкі"1, виховує цілі поколін;1я українських дівчат у правдивому, хри

стиянському, національному дусі, своїми власними грішми удержує 

бідних дівчат і платить за них шкільні оплати. 
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Обдарований Божим Провидінням незвичайним талантом, воло 
діючи в слові й письмі 10 мовами як префект Духовної Семі

нарїі виховує ціле покоління молодих священиків, серед яких був 

теж і сьогоднішній МученР.к нашої Церкви, Галицький Митрополит 

йосип Сліпий. 

В часі 11-ої світової війни, о. д-р Лаба, як колишній начальний ду· 

ховник УГА, знову стає в лави військових капелянів. Митрополи:r 

Андрей назначуе його генеральним вікарієм для всіх справ зв'язанnх 
із духовною опікою над (:Трі.11ьцями Української дивізїі "Галичина" 
та над піввійськовими українськими частинами. 

Згідно з дорученням Митрополита Андрея покидає о. д-р Лаба 
перед приходом большевиків JІьвів, виїхав на еміrрацію і з почат
ку в 1946-1950. рр. був ректором Українсько-католицької Духовної Се
мінарії в Німеччині, а відтак в Голяндїі. В 1950. р. переїзджає до Ка
нади, де Преосв. Кир Ніль назначує його своїм ,генеральним вікарієм 
в місті Едмонтоні. 

ГЕНЕРАЛ МИКОЛ1А ЮНАКІВ 

Народився 6-го грудня 1871. р. в 

Чугуєві на Харківщині, де його бать
ко повнив службу генерала російської 

армії. 

Середню освіту здобув в Орлов

ськім кадетськім корпусі, а потім, 

спеціяльну військову в Миколаївсь

юи Академії Генерального Штабу . 

Спершу виконував обов'язки старши

ни генерального штабу при різних ча

стинах, а відтак перейшов на працю 

викладача військових наук в цілому 

ряді військових вищих шкільних уста

нов. В 1910. р. став професором во

єнного мистецтва в Академії Гене

рального Штабу. В І-ій світовій війні 

займав пости начальника корпусу, 

відтак команданта корпусу, нарешті в 

1921. р . став командантом 8-ої армїі. 

В українській армії ген . u\1. Юнаків займав такі пости : Голови 
комісії по утворенню на Укrаїні військових шкіл, начальника Головної 
Шкільної Управи, начаJІьни~.:ом Академії Генерального Штабу, поміч
ника Головного Інспектора Дієвої Армії, начальника Головної rео
детичної Управи і вкінці начальника Штабу Головного Отамана. 

На еміrрацїі був ген. Юнаків в 1920. р. деякий час головою Вій

ськової Ради УНР в Тарнові. 

Помер 1-го серпня 1931. року в Тарнові і там його поховано . 
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ГЕНЕРАЛ АРНОЛЬД ВОЛЬФ 

Народився в 1877. р. в місті Про

стєйові, на Моравії, в німецькій ку

пецькій родині. Після студій в гім

назії і кадетській школі став стар

шиною при австрійськім 45. полку пі
хоти в Сяноці і тут перший раз 

стрінувся з українцями та зразу за

цікавився їх життям і змаганнями. 

Світову війну провів на всіляких 

фронтах і 6оєвищах і за свою хороб
рість та відвагу одержав високі бо
єві відзначення, між тим і "ордер 

Леопольда". 

Розпад Австрії застав його на 

становищі булавного старшини при 

93. п.п. на італійському фронті. Ге
нерал Вольф пішов за поривом свого 

шляхотного серця і руководячися 

симпатіями до українського народу, набутими в часі служби, добро

вільно зголосився до УГА, де, хоча чужинець, всеціло віддався на 

службу українському народові. 

В Українській Галицькій Армії займав підполковник, а опісля пол
ковник і генерал Вольф різні ващі і відповідальні становища. Спершу 

був командантом 3. Бережанської бриrади, що саме творилася. Тут 

виявив свій небуденний організаційний хист. За короткий час успів 
він створити з цієї бриrади одну з найкращих боєздатних одиниць. 

Після назначения ген. Тарнаnського Начальним Командантом УГА, 
став на його місце команда•пом 11-го Галицького Корпусу. В часі по

бідної офензиви на Київ в серпні 1919. р. командував північною Ар
мійською групою, яка складалася з бриrад 11-го Галицького Кор
пусу і Корпусу Січових Стрільців. В жахливім "Чотирикутнику смер

ти" захворів на сипний тиф, після якого вже не відзискав повного 
здоровля. 

Після роззброєння ост:шків УГА польським військом, разом з 

ген. Кравсом перевів при кінці серпня 1920. р. частину їх через Кар

пати до Чехословаччини. І тут, хоч мав родину на Моравії, в якої 

міг вигідно жити. не покинув останків УГА, але разом з її рештками 

жив в злиднях в таборах інтернованих, спершу в Ліберці, а відтак в 

йозефові. Після розв'язання табору інтернованих в Німецькому Яблін
ному і перенесення інтернованих з цього табору до йозефова, став 

командантом усієї української військової еміrрації в Ч.С.Р. На цьому 

становищі перебув аж до 1923. р. 
Він перевів одноціJrьний перестрій усієї української військової 

еміrрацїі в Ч.С.Р., та причиниася не мало до того, що чеська влада 

уможливила таборитам докінчити перервані війною студії на високих 

чеських школах . 

649 



Важкі переживання з часів української визвольної боротьби, а 

перш усього перебутий тиф та жахливі злидні скитальчого життя, 

підкопали до основи його здоровля. Сильний нервовий розстрій за
ставив його перервати дотеперішню муравлину працю та віддатися 

ізза недостачі матеріяльних засобів домашньому лікуванню у своєї 
старенької матері. Та до цієї неду.ги прилучився ще й поворотний тиф, 

якого зародки приніс він з Великої України. Це перервало передчасно 

нитку його трудящого життя дня '24. листопада 1924. р . Похований у 

свому родинному місті Простєйові, на Моравії. 

ГЕНЕРАЛ АНТІН КРАВС 

Народився 23-го листопада 1871-
го року в містечку Бергометі над Се

ретом, на Буковині, як син управи

теля дібр, римо-католицького обряду. 

Мати була українкою, з уст якої ви

вчав українську мову і по 1-шій сві

товій війні чином довів свою свідо
мість того, що кровно споріднило йо

го з українським народом. 

Батько скоро помер, а ним зао

пікувався його стрий, що взяв його 
до Відня. Тут закінчив в 1891-шім 

році кадетську школу і був приділе

ний до 67-,го мадярського піхотного 

полку. Перед вибухом 1-шої світової 

війни служив при ·східньо-галицьких 

українських полках, а саме: в 1914-тім 
році при 58-ім полку в Станиславові, 

а в 1918-ім, вже як підполковник, командував 55-тим бережанським 
піхотним полком. 

За виявлену хоробрість і відва1гу на різних побоєвищах був на
городжений кількома воєнними відзнаками, між іншими теж хрес
том Леопольда. 

По розвалі Австрії зголосився добровільно до галицького війська. 
Дня 24-го листопада 1918. р. приїхав до Стрия з куренем, що його 

зорганізувала була Збірна Станиця у Відні. Команда ІІІ-го Корпусу 

негайно призначила його обняти команду над боєвою ·Групою "Хи

рів", яка потім стала ядром 8-мої Самбірської бриrади. В часі пер

шого відвороту УГА став командантом ІІІ-го Корпусу, а під час по

бідної офензиви УГА на Київ, на чолі центральної армійської групи 
здобув дня 30-го серпня 1919. р. Київ. 

В часі примусової злуки УГА з Червоною Армією жив нелеrально 

між своїми вірними побратимами по зброї. При кінці серпня 1920-го · 
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року перейшов з останками галицького війська до ЧСР і осів у Відні. 

До самої смерти держав живі зв'язки з українською еміrрацією на 

чужині. Помер. 13-ro листопада 1945. р. у Відні. Похований у родин

ному гробівці на цвинтарі Кальксбурr у Відні. 

ОТАМАН ЯРОСЛАВ ВОЄВІДКА 

Народився 5. березня 1882. р. в 

родині о. Корнелія Воєвідки і Олек
сандри з роду Строцької в селі Пет

ранці коло Калуша . Гімназію закін

чив у Львові, а правничі університет

ські студії у Львові і Празі . Академіч

ний ступінь доктора прав отримав 9. 
травня 1910. р. В часі студій відбуо 
однорічну військову службу при 33. 
гарматнім полку польової артилерії у 

Станиславові. Адвокатську практику 

відбував в канцелярії д-ра А. Горба
чевського в Чорткові. 

Цілу 1. світову війну перебув на 
російськім фронті як командант бате

рії в ранзі поручника, а потім сотни

ка . В часі кривавих боїв в Карпатах 
1914. і 1915. рр. став великим при

хильником і щирим боєвим другом УСС-сів, бо разом з ними входив 
в склад того самого корпусу. Дня 9. серпня 1918. р. одружився у Львові 
з Любою Гузарівною, дочкою о. Евгена Гузаря, з подружжя якого 
народився син Ярослав. 

Розвал Австрії застав його в Великій Україні в місті Херсон. На 

вістку про проголошення ЗУНР старався якнайскорше прибути на по

міч українському війську у Львові, одначе обслуга по дорозі розбіг

лася домів (сам командант батерії доглядав і кормив коней), а його 
батерія, доповнена новою обслугою в Золочені, прибула під Львів дею, 

по відході українського війська зі Львова. В грудні 1918. р . зоргані

зував 1-ий гарматний полк і як його командант, в складі 1-ої бриrади 

УСС, перебув усю українську визвольну боротьбу. 

За виявлену надзвичайну хоробрість і відвагу в часі чортківської 

офензиви, а головно за побідний наступ і здобуття Бережан, Начальна 

Команда ~'ГА, наказом ч . 43, з дня 22. червня 1919. р. піднесла його 

до ступня отамана . 

Отаман Воєвідка це безперечно найбільша індивідуальність серед 
булавних старшин УГА. його невичерпана енерrія, незломний харак

тер, чесність і завзяття, очайдушна відвага, відречення самого себе 

і своєї рідні для добра Батьківщини гідні для наслідування всього стар 

шинства. Не було бою, який зводила І . бриrада УСС, де б не рішали 
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побіди його гармати. В критичній хвилі бачив кожний стрілець одну 

надію - Воєвідка. І гнав на спіненому коні попереду, рвалася під ко
питами земля, дерли рови гарматні кола і шаліло пекло. Падали люди 

і коні, а гарматні пащі блискали вогнем і клекотіли громи, а командант 

полку, отаман Воєвідка, стояв непорушно серед граду куль і кермував 

вогнем. Не погиб вояцькою смертю на полі бою, а вбив його в цілі гра

бунку комісар М. Табушкавілі. Забрав в нього коня і 150 карб. Стільки 
надбав чесний отаман за б-літньої воєнної служби. Смерть наступила 

30. З. 1920. р. в містечку Піщанка біля станції Попелюхи, повіт Балта. 

ЖИТТЄПИСИ АВТОРІВ, СПІВАВТОРІВ І ТВОРЦІВ 

ЛИСТОПАДОВОГО ЗРИВУ 

Бабій Василь, сотник артилерії УГА. Народився 2. березня 1884. р. в Говилові, 
пов. Копичинці. Гімназію закінчив в Тернополі, а правничі студії на університеті у 
Львщ1і. Артилерійську старшинську школу закінчив у Відні 1907. р. Від самого по
чатку 1. світової війни служив при 7. гарматнім полку тяжкої артилерії, в рядах 
якого, як четар, брав участь в кривавих боях на російськім, а потім на італійськім 
фронтах. За свою безпереривну фронтову службу був піднесений до ступня поруч
ника і відзначений високими боєвими хрестами заслуги. Підчас війни був командан
том кріпосної батерії в Полі. З початком листопада 1918. р. зголосився до УГА, був 
командантом гарматного коша в Золочеві, а потім командантом батерії в 9. гармат
нім полку, а вкінці командантом того полку, яким командував до самого кінця існу
вання УГА. На Наддніпрянщині пережив "Чотирикутник смерти". - /Киве в Канаді. 

Бемко Володимир, сотник УГА. Гімназію закінчив в Бережанах в 1909. році, а 
правничі студії на львівськім і краківськім університеті. За студентські заворушен
ня у Львові (1.7.1910) дістав в часі процесу "101" З-місячну влзницю. - В часі вій
ни, в рядах 24 п.п., брав участь в І<ровавих боях на сербськім і італійськім фронті, 
де був ранений. Тоді отримав старшинські ступні до поручнпка включно. Ініціятор 
тайного "Військового Комітету" в Коломиї і організатор Листопадового перевороту 
на Покуттю. Командант боєвого відтинку "Нижнів" в травні 1919. року. Заступник 
команданта "Етапної Команди" УГА. Зв'язковий старшина УГА при штабі добр
армії ген. Шіллінrа в Одесі в січні 1920. р. Заступник голови "Лі1шідаційної Комі
сії" УГА в Києві в травні 1920. р. Пережив жахливий "Чотирикутник смерти''. -
Народився 16. вересня 1889. р. в Козовій, повіт Бережани. Живе в ЗДА. 

Білинський Роман, сотник УГА. Народився 5. грудня 1891. р. в с. П чанах, пов. 
Жидачів. Гімназію закінчив у Львові 1919. р., а Політехніку у Відні в 1931. р. В ав
стрійській армії був старшиною (поручником) зв'язку. По розвалі Австро-Угорщини 
зголосився негайно до УГА і став референтом зв'язку при Державнім Секретаріяті 
Війсь1<0в11х Справ у Станиславові, а по розв'язанні ДСВС став референтом зв'язку 
при Начальній Команді УГА. За Збручем пережив "Чотирикутник смерти". Від весни 
1920. р. був командантом технічної сотні 4-ої Київської дивізії Дієвої Армії. -
Живе в ЗДА. 

Богачевський Данило, поручник УГА. І-Іародився 16. серпня 1890. р. в с. Манаїв, 
пов. Золочів. Гімназію і правничі студії закінчив у Львові в 1912. р. При австрій
ській армії як четар 9. піхотного полку, а при УГА командант 4-го гуцульського 
куреня 11-ої Стрийської бриrади. Був за Збручем і перебув "Чотирикутник смерти". 
Полонений в Тухолі. - Живе в ЗДА. 

Буцманюк Юліян, поручник УСС, сотник УГА. Народився З. липня 1885. р. в с. 
Сморжеві пов. Радехів. Середню школу закінчив 1905. р. у Львові. Краківську Ака
демію Мистецтв закінчив в 1914. р. В тім же році отримав австрійську державну 
стипендію на виїзд за границю на дальші студії. В серпні 1914. р. вступив до Леrіо
ну УСС, де працював як світливець і маляр, і був одним з перших організаторів 
Пресової Кватири УСС. Від листопада 1918. р. в рядах УГА. Був в ДСВС як рефе
рент залізно-дорожної служби. По ліквідації УГА в 1920 р. вступив до Дієвої АрІМії 
ген. Павленка, а звідтіль в серпні 1920. р. виїхав до Відня, а вкінці до ЧСР. Якийсь 
час перебував в таборі в йозефові, відтак як командант військового робітничого 
відділу в Літомерицях над Лабою. - Мистецтвом цікавився вже змалку. В 1906. р. 
розмальовував святилище в Конюхах коло Бережан, де познайомився з визначним 
малярем М. Сосенком. Разом з ним розмальовував церкви в Славську, Рикові і Ко
нюшках. В 1910-11 рр., як студент Академії Мистецтв в Кракові, розмальовував кап-
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лицю оо. Василіян в Жовкві. Від 1931 р. розмальовував з перервами церкву оо. Ва· 
силіян в Жовкві. В 1950. р. приїхав до Канади і замешкав в Едмонтоні, де в 1951-
57 рр. розмальовував катедральну церкву св. йосафата. В 1956. р. отворив свою 
мистецьку школу-студію малярства в Едмонтоні. 

Брипинський Максим Володимир, поручник УГА. Народився 14. жовтня 1891. р. 
в Тернополі. Народну школу скінчив в Бережанах, гімназію в Ряшеві, а універси
тет у Львові. Поручник 35-го австрійського полку піхоти, понад 3 роки на фронті, 
шість разів декорований. Поручник УГА, командант 2-го бережанського куреня в 
Групі "Старе Село" під Львовом, командант відтинка "Скала" над Збручем, старши-
1:1а 3-ої Залізної Дивізії Дієвої Армії. Окружний командант УВО на Покутті. Автор 
писань: "Хресний вогонь", "Сірі одностроJ", та багатьох оповідань в "Літописі Чер· 
воної Калини'', в журналі "Життя й Знання", та в пресі. - Живе в Німеччині. 

Вислоцький Іван, четар УГА. Народився 24. липня 1893. р. в с. Лєлюхів, Ново
сандецького повіту, Лемківщина, як син священика. Гімназію закінчив у Новому 
Санчі і Яслі. Військову повинність відбув при 77. піх .. полку і в часі 1. світової вій
ни був приділений до окремих завдань при штабі Х. корпусу в Перемишлі. Разом 
із залогою в Перемишлі попав до російського полону, з якого при кінці 1917. р. 
втік і зголосився у Києві до Січових Стрільців, в рядах яких перебув до кінця трав· 
ня 1919. р. Потім зголосився до УГА і зістав приділений до Розвідчого Відділу при 
Начальній Команді УГА. Про свою службу в Розвідчім Відділі І. Вислоцький точні· 
ше розповів у статті "Розвідча С.11ужба" на ст. 354. цієї книги.- Живе в Параrваю. 

Ганицький Олександер, поручник УГА. Народився 28. березня 1889. р. в селі От·· 
тиновичі, повіт Городок біля Львова, як другий син о. Володимира Ганиць1<0го, ка
пеляна УГА. Гімназію і університет за1<інчив у Львові. З вибухом 1. світової війни 
вступив до австрійської кавалерії і як четар, а опісля поручник в рядах 4. полку 
драrунів, а опісля в рядах 7. полку уланів, брав участь в боях на російськім фронті. 
По розпаді австро-угорської монархії зголосився до рідної армії і з початку був 
референтом кавалерії при Державнім Секретаріяті Військових Справ у Станиславові. 
Потім став організатором кавалерійських частин при 1. Корпусі, а по зорганізуванні 
1-го кавалерійського полку в команді сот. Гедінrа виконував обов'язки адьютанта 
полку, з яким відбув побідну офензиву на Київ. Перебув "Чотирикутник смерти". 
-Живе в ЗДА. 

Гірняк Никифор, отаман (майор) УСС. Народився в 1885. р. в м. Струсові, повіт 
Теребовля. Гімназію закінчив в Коломиї в 1905. р., а університетсь1сі студії у Львові 
і Відні. В 1912. р. отримав ступінь доктора філософії і вчителював в гімназії "Рідна 
Школа" в Рогатині. Поручник 15-го австрійського полку піхоти. Від січня 1915. р. 
сотник, командант Коша УСС. В листопаді й грудні 1918. р. командант Окружної 
Військової Команди в Тернополі. Від січня 1919. р. мобілізаційний референт при 
ДСВС. Від серпня до грудня 1919. р. мобілізаційний референт при Військовім Мініс
терстві УНР в Кам'янці Подільському. Від 1922. р. учитель, а потім директор "Рідної 
Школи" в Тернополі. Автор спогадів з життя УСС, УГА: "Духовий зріст УСС" і 
"Полковник Василь Вишиваний". - Живе в ЗДА. 

rалан Володимир, сотник артилерії УГА. Народився 3. квітня 1893. р. в містечку 
Глиняни, Галичина. Гімназію скінчив в Золочеві, університет у Львові, Відні та Пра
зі, де в 1922. р. одержав ступінь дш<тора прав та суспільних наук. В Празі покінчив 
теж Високу Торговельну Школу та школу для дипломатичної і консулярної служби. 
В австрійській армії служив при артилерії в ранзі поручника. 9. червня 1916. р., як 
адьютант артилерійської групи. Ранений, попав в російський полон під Луцьком і в 
полоні перебував до січня 1918. р. 1. листопада 1918. р. вступив до УГА і брав у
часть при облозі Львова спершу як адьютант 4. гарматного полку артилерії, відтак 
командант батерії 5/4 і командант артилерійської групи "Південь" в Підбірцях. В 
часі реорганізації армії 5-та батерія 4. гарматного полку перейшла до Х. гарматно
го полку. При облозі Львова, батерія 5/4 одержала почесну назву "Батерія Смерти" 
Пережив ".Чотирикутник смерти". - Живе в ЗДА. 

Дольницький Мирон, четар УГА, народився 21. червня 1890. р. в Гологорах, 
пов. Золочів. Університетські студії закінчив у Львові і Відні. Докторат філософії 
в Празі. Від 1920 до 1945 р. на еміrрації в Чехословаччині. Професор У1<раїнського 
Вільного Університету в Празі, а тепер професор УТГІ в Ню йорку. Дійсний член 
НТШ. - Хорунжий австрійської армії. В УГА як четар: командант міста Золочева, 
адьютант О1<ружної Команди Золочів, старшина для окремих доручень, а відтак 
начальник оперативної канцелярії 3. Бережанської бриrади, адьютант 3. піхотного 
полку 1. бриrади ЧУГА. На еміrрації в ЧСР - керівник культ.-освітньої праці 
військової еміrрації УГА і член редколеrії журналу "Українсь1шй Скиталець". Ав
тор споминів у збірнику "Між молотом а ковалом". - Живе в Детройті, ЗДА. 

Заклинський Мирон, четар УСС. Народився 1. січня 1894. р. в Станиславові. Гім
назію закінчив в 1914. р. у Кіцмані на Буковині, а університет у Празі і Львові. В 

65:3 



серпні 1914. р. вступив до Легіону УСС і служив в технічній сотні, а від квітня 1917. 
р. у мінометному відділі. В листопаді 1918. р., в ранзі хорунжого, брав живу участь 
в Листопадовім Зриві у Львові, а потім учасник боїв у Львові, в касарні Фердинан
да. На початку 1919. р. був командантом мінометного вишколу в Групі "Схід" і в 
І. Бригаді УСС, потім командант скорострільної сотні прн Вишколі УСС, а вкінці, в 
часі першого відвороту, був командантом мінометної чети в 2. Коломийській бри
гаді. На Наддніпрянщині пережив "Чотирикутник смерти". - Живе в ЗдА. 

КалІUІа Володимир, поручник УСС. Народився 18. серпня 1896. р. в с. Кол<Жо
лин, пов. Рогатин. Гімназію закінчив в Станиславові в 1906-14 рр., а університетські 
студії в rрацу в 1924-28 рр., де в 1929. р. осягнув докторат філософії. Від серпня 
1914. до 1920. р. при УСС. В 1918-19 рр. командант сотні, адьютант і заступник ко
манданта "Куреня Смерти УСС". В чужій армії 2-гий командир полку в ранзі під
полковника. Автор споминів "Стрілецький Курінь Смерти". Дійсний член НТШ в Ню 
йорку, член "Амерікен Асосієйшон фор да Адвенсмент оф Сайнц" і член "Матема
тікел Асосієйшон оф Амеріка". - Живе в ЗДА. 

Клодницький, отець Володимир, отаман УГА. Народився 2. квітня 1891. р. в с. 
Хотимир, пов. Товмг.ч. Гімназію закінчив в Коломиї, а університетські студії (полі
тичні науки) у Львові і Відні. В часі 1. світової війни служив при 29. гарматнім 
полку польової артилерії, в рядах якого брав участь в боях на російськім фронті як 
поручник артилерії. По розпаді Австрії зголосився до УГА і був повітовим коман
дантом в Товмачі, а потім зорганізував в Чорткові (в лютім 1919. р.), батерію тяжких 
гавбиць, з якою виїхав на фронт під Белз і в складі 5. Сокальської бригади брав 
участь в чортківській офензиві. На Наддніпрянщині був командантом галицької за
логи в Хмельнику на Поділлі. Пережив "Чотирикутник смерти". - Живе в ЗдА. 

Клюн Еміль, отаман УГА. Народився 1885. р. в Трієсті як син капітана австро
угорської торговельної фльоти. Свою військову службу відбував у східньо-rалиць
ких піхотних полках. Перебуваючи в Золочеві, одружився з українкою, дочкою rр.
катол. священика. В часі 1. світової війни командував зпочатку сотнею скорострілів 
при 9. піхот. полку (стрийськім), потім командував курінем, опісля був вчителем 
на старшинському скорострільному вишколі. Кінець австро-угорської монархії за
став його на становищі старшини генерального штабу у Відні. В листопаді 1918. р. 
от. Клюн вступив до УГА, де став заступником полк. Кравса, що тоді був коман
дантом "Групи Хирів". В січні 1919. р. став командантом запасного куреня в Стрию, 
а в часі чортківської офензиви буа командантом Армійського Вишколу, що числив 
20,000 стрільців. В осени 1919. р. був старшиною для окремих доручень штабу На
чальної Команди УГА, врешті старшиною зв'язку між Начальною Командою і коман
дами Корпусів. По закінченні нашої визвольної боротьби жив постійно у Відні і тут 
визначався надзвичайним прив'язанням та глибоким патріотизмом по відношенні до 
нашого народу. До самої смерти був вірний українській визвольній ідеї. Помер 2. 
червня 1958. р. у Відні (ще вспів написати до цієї книги нарис про Армійський Ви
шкіл) і там похований. 

Кох Ганс, сотник УГА. Народився 7-го липня 1894-го року у Львові, нащадо" 
німецьких емігрантів, які прибули в західну Україну (Галичина) в 1781-му році з 
німецької провінції Пфальц. Пмназію закінчив у Львові, а університетські студії у 
Відні, де в 1924. році осягнув ступінь доктора філософії, в 1927. р. ступінь доктора 
єванrелицької теології, а в 1929. р. став професором університету спершу у Відні, 
а потім в Кенігсбергу, Бресляві і Софії (Болгарія). Тепер працює як професор уні
верситету в Мінхені. його наукова праця і зацікавлення звернені переважно на іс
торію східних Церков та слов'янського Сходу взагалі. - Звидів Україну, Болгарію, 
Туреччину і Атос. - Учасник 1. світової війни в 1914-1918. рр., при 35. піх. золо
чівськім полку. Учасник української визвольної війни. В 1919. р., як сотник УГА, 
приділений до Генерального Штабу Начальної Команди УГА, пережив трагедію 
УГА на Великій Україні; автор споминів "Договір з Денікіном", які видала друком 
кооператива "Червона Калина" у Львові 1930-го року. 

Курилюк ЯІЮслав, сотник артилерії УГА. Народився 27. листопада 1892. р. в Го
родниці, пов. Городенка. Гімназію закінчив в Коломиї, а правничі студії на універ
ситеті у Львові. З вибухом 1. світової війни служив у 2. гарматнім полку тяжкої 
артилерії у Кракові і в 3. гарматнім полку тяжкої артилерії у Перемишлі, де пере
був першу облогу російської армії. Старшинську артилерійську шко-J1у закінчив у 
Будапешті. Від квітня 1915. р. до жовтня 1918. р. як командант батерії 106. гармат
ного полку польової артилерії брав участь в тяжких боях на російськім, італійськім 
і французькім фронтах. Від грудня 1918. р. до березня 1920. р., як командант 1-ої 
батерії 1-го гарматного полку, в складі І-шої бригади УСС, перебув всю українсько
польську і українсько-московську війну. По смерти команданта 1-го гарматного по:11-
ку, от. Воєвідки, командував тим полком. По звільненню Києва в травні 1920. р. був 
начальником старшинської артилерійської школи при 6. стрілецькій дивізії J{ієвої 
Армії. Пережив "Чотирикутник смерти". - Живе в ЗДА. 
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Лебедович, отець Іван, капелян УГА. Народився 2. вересня 1890. р. в с. Чораєць, 
пов. Чесанів (потім повіт Любачіn). Гімназію закінчив в 1910. р. в Перемишлі, а 4. 
грудня 1915. р. був nисвячений на священика (в Перемишлі). В часі 1. світової війни 
був капеляном при 77. піхотнім полку (самбірськім) і перебув два роки в італійсь
кім полоні. По повороті з неволі зголосився до УГА і був капеляном в лічницях 
1-го Корпусу, а по смерти капеляна 1-го Корпусу, о. Якима Фещака, зайняв це ста
новище. Пережив "Чотирикутник смерти". В часі злуки УГА з большевиками був 
капеляном при 1-ім кіннім полку (б. 5-та Сокальська бриrада), яким командував 
полк. Аркас. - Живе в ЗДА. 

Левицький Осип, сотник УГА. Народився 21. грудня 1886. р. у Вербіжі, пов. Ко
ломия. Гімназію закінчив у Львові, а університет у Граці. Професоо, а потім диnек
тор державної української гімназії в Станиславові, приватної української гімназії в 
Криниці й Відні. Директор шкіл українознавства в Шікаrо в 1950-57 рр. l Іоручник 
австрійської армії в 1. світовій війні і сотник УГА. Повітовий командант в Рогатині, 
адьютант Окружної Військової Команди в Бережанах, начальник Прескватири при 
Начальній Команді УГА, матеріяльний референт і старшина для особливих доручень 
в Начальній ,Команді УГА. Пережив "Чотирикутник смерти". Автор споминів "Галиць
ка Армія на Великій Україні". - Живе в ЗДА. 

Мацькевич Степан, сотник артилерії УГА, командант 2-го гарматного полку, 2-ої 
Коломийської бриrади, народився 2З. вересня 189З. р. в Залукві біля Галича. Гім
назію закінчив 1914. р. в Станиславові. - В австрійській армії служив при 8. полку 
польових гармат, а артилерійську старшинську ш1юлу закінчив в місті Гориція (Іс
трия) в січні 1915. р. Після тяжкого поранення в груди, служив дальше в ранзі по
ручника як інструктор артилерійського стріляння при вишкільній групі польового 
маршала фон Гецендорфа в Тиролю. Дня 7. листопада 1918. р. вів перший транспорт 
українських вояків з Відня до Галичини (З,000 вояків і 18 старшин) та дня 11. лис
топада 1918. р. зайняв містечко Синки. Перебув цілу українську визвольну боротьбу 
в рядах УГА як командант 2-го гарматного полку і пережив в "Чотирикутню<у смер
ти" З-кратну хворобу тифу. - В 1925. р. одержав диплом на університеті у Відні 
для всесвітньої торговлі. Опісля працював в українській кооперації. Дня 4. липня 
1941 р. громадянство Галича вибрало його головою управи галицького повіту. Ви
конував цю функцію до 20. липня 1944. р. і в тому часі тайно фінансував фондами 
повіту вишкіл 260 старшин УПА. - Живе в ЗДА. 

Мельникович Осип, четар артилерії УГА. Народився 12. березня 189З. р. в с. 
Височанка, пов. Станиславів. Ходив до української гімназії в Станиславові. В 191З. р. 
вступив до Зl. гарматного полку польової артилерії, а в часі 1-ої світової війни був 
в ранзі хорунжого як головний обсерватор з правом керування вогнем. По розвалі 
австро-угорської монархії вступив до галицького війська і по розоруженню австрій
ської батерії в Старому Селі прибув один з перших, з тією батерією, до Львова на 
допомогу українським боєвим частинам. Та його батерія, одна з перших українських 
батерій, займала боєві позиції на горі св. Яцка і на Ялівці. Потім, з пор. артилерії 
Іваном Сітницьким, виїхав на приказ полк. Вітовського до Золочева і тут в гармат
нім 1<0ші, разом з командантом гарматного коша, сот. Лєщієм, зорганізував на про
тязі З тижнів три батерії. Команду над одною такою батерією обняв пор. д-р Да
вид, а командантом другої батерії став хор. Мельникович і обі батерії Начальна Ко
манда приділила до боєвої групи "Північ". В часі реорганізації УГА, при кінці січня 
1919. р., з артилерійсь1юї групи "Північ" зорганізовано 5-ий гарматний полк, в рядах 
якого хор. Мельникович, піднесений до ступня четаря, перебув до кінця існування 
УГА. Пережив "Чотирикутник смерти", але по підступнім роззброєнні 2-гої і З-тої 
бриrад поляками, попав до табору полонених в Тухолі. В часі наступу московської 
червоної армії на галицьку землю, виїхав до Франції. 

Мудрий Василь. Народився 19. березня 189З. р. в с. Вікно, пов. Скалат. Гімна
зію закінчив у Тернополі. Університетські студії почав у Львові перед 1-ою світо
вою війною, а закінчив їх у Львові на Українському Університеті в 1921-23 рр. Був 
першим квестором, а від 1922. р. і секретарем Українського Університету у Львові. 
Від осені 1922. р. був членом головного Виділу Т-ва "Просвіта", а то спершу скарб
ником, згодом секретарем, а від 1923. р. став членом редакції щоденника "Діло'', а 
від 1. лютого 1927. р. аж до кінця 19З5. р. головним редактором "Діла". Від 1926. р. 
був першим заступником голови УНДО. Від осені 19З5. р. був головою УН~ЦО. В 
роках 1932-З4 був головою "Комітету для рятунку України від штучного голоду". 
Від осені 19З5. р. був головою Української Парляментарної Репрезентації в поль
ському соймі та сенаті і віцепрезидентом сойму до 19З9. р. На еміrрації в Німеччині 
в рр. 1945-49 був головою "Центрального Представництва Української Еміrрації 
Німеччини". Автор кількох публікацій, автор кількох праць про еміrрацію в 1945-
50 рр. Дійсний член НТ.Ш. - Живе в ЗДА. 

Олексій Роман, поручник артилерії УГА. Народився 15. березня 1892. р. в селі 
Поршна, пов. Львів. Гімназію (німецьку) закінчив у Львові 1912. р. Старшинську 
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артилерійську школу в часі 1. світової в1ини закінчив в Братиславі на Словаччині в 
1915. р. По розпаді Австрії зголосився до УГА і був командантом 2. батерії 7-го 
гарматного полку, 7-мої Львівської бриrади від 19. листопада 1918. до 15. березня 
1920. р. Від 16. березня 1920. до 18. червня 1920. р. був командантом тяжкої, 6. дюй
мової батерії гарматного дивізіону 1. бриrади ЧУГ А. Пережив "Чотирикутник смер
ти". З групою ген. Кравса (з 5-тої Херсонської дивізії) перейшов через ,Карпати до 
Чеха-Словаччини і від серпня 1921. до 26. грудня 1923. р. був командантом варто
вого робітничого відділу, ч. 4, в Словаччині. - Живе в ЗДА. 

РижевськиА ВасИJІЬ, сотник УГА. Народився 16. березня 1886. р. в Струсові, пов. 
Теребовля. Вищу школу реальну скінчив в Тернополі в 1905. р. і того самого року 
записався на Виділ Інженерії Будівництва на Політехніці у Львові. По зложенні І. 
державного іспиту в 1907. р. відбув однорічний військовий вишкіл при залізно-до
рожнім полку в Корнайбурзі і одержав ступінь хорунжого. По повороті з війсь1сз 
продовжував технічні студії і в 1912. р. зложпв 2-ий державний іспит, одержавши 
диплом, на підставі якого отримав номінацію на державного інженера в Будівельнім 
Відділі Галицького Намісництва. В 1910. р. одержав номінацію на ступінь підпоруч
нюса і з вибухом війни в 1914. р. був по1сликаний до військової служби як коман
дант сотні в залізно-дорожнім полку. В січні 1916. р. відзначений і іменований поруч
ником та приділений до будови тунелю в Дорна Кадрані, на Буковині, для залізно
,цорожного получения Галичини і Буковини з Угорщиною через гори Карпати. На
передодні укінчення тунелю, 1. листопада 1918. р., став технічним референтом На
чальної Команди УГА в ранзі сотника. По відвороті УГА за Збруч зорганізував в 
Жмеринці вишкіл новобранців для військових залізно-дорожних формацій, а в січні 
1920. р. став ІСомандантом Штабу Начальної Команди УГА. Пережив "Чотирикутнюс 
смерти". В березні 1920. р. перебився зі своїм відділом через большевицький фронт 
до дивізії ген. Удовиченка в Могилові і там став командантом технічного полку і на 
тім становищі був аж до часу ліквідації Дієвої Армії в листопаді 1920. р. - Живе 
в ЗДА. 

Рудницька Мілена Наталія. Народилася 15. липня 1892. р. в Зборові. Гімназію 
й філософічний факультет скінчила у Львові. Втратила середньо-шкільну учительську 
працю внаслідок своєї, немилої польській владі, української громадсько-політичної 
праці. Організаторка українського жіночого руху й голова "Союзу Українок" у За
хідній Україні, редакторка жіночого тижневика "Жінка'', посолка до польського 
сойму від партії УНДО від 1928. до 1935. р. У тому характері - делегатка на чис
ленні міжнародні зїзди та оборонець українських справ на форумі Ліги Націй в 
Женеві. Одна з найбільш поборюваних польською націоналістичною пресою укра
їнських постатей між двома світовими війнами. Видатна журналістка і публіцистка. 
Після останньої війни була головою Українського Допомогового Комітету в Женеві. 
Після зформування Української Національної Ради, в літі 1948. р., Виконннй Орган 
доручив їй становище представниІСа УНРади на Швайцарію. Та1шм чином це одино
ка жінка, що входила в апарат еміr'раційного Державного Центру. - Від квітня 
1950. р. жила в ЗДА, а від вересня 1958. р. живе в Римі. 

Сохоцький, отець Ізидор, підхор. УГА. Народився 4. квітня 1895. р. в Ланах, пов. 
Бібр1са. В УГА служив при Повітовій Команді в Радехові, Диктатурі і палевім шта
бі ЧУГА. На Наддніпрянщині перебув "Чотирокутник смерти". - Гімназію закінчив 
1914. р. в Бережанах. Богословські і філософічні студії в 1915-18 і 1920-23 рр. у 
Львові. Висвячений на священика 12. лютого 1923. р. у Львові луцьким епископом 
Преосв. д-ром йосифом Боцяном. Автор друкованих праць: "Що дала греко-като
лицька Церква і духовенство українському народові", "Визвольна боротьба на За
хідньо-Українських Землях у 1918-23 рр." і розвідок та статтей в періодичній пресі 
на історично-політичні теми, під своїм прізвищем, або під псевдонімом Сидір Яро
славин. - Живе в ЗдА. 

СтавничиА Роман, поручник-суддя УГА. Народився 15. травня 1889. р. в с. Ку
ропатниках, пов. Бережани. Гімназію закінчив в Бережанах, а правничі студії на уні
верситеті у Львові і Чернівцях. В часі 1. світової війни повнив обов'язки судді при 
Дивізійнім Суді Краєвої Оборони в Перемишлі в 1916-18 рр. По розвалі Австро
Угорщини зголосився до рідного війська і був членом Польового Суду ІІІ. Корпусу. 
На Наддніпрянщині пережив "Чотирикутник смерти" і по роззброєнні 3-ої бригади 
ЧУГ А поляками, був в'язнем в Тухолі. - Живе в ЗдА. 

Станімір Осип, сотник УГА. Народився 21. квітня 1890. р. в с. Ладичин, пов. Тер
нопіль. Гімназію закінчив в Тернополі. Однорічну військову повинність відбув при 
27. піх. полку в Грацу і там закінчив старшинську школу в 1913. р., а потім студі· 
ював право на університеті у Львові. В часі 1. світової війни брав участь в боях на 
російськім і італійськім фронтах в рядах 95. піх. полку в ранзі поручника. В листо. 
паді 1918. р. зголосився до УГА, в якій перебув всю визвольну боротьбу з початку 
як командант 2-го І<уреня 8-мої Самбірської бриrади, на чолі якого здобув Київ (в 
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серпні 1919. р.), а потім як командант 3-ої бриrади ЧУГА. В квітні 1920. р. втік з 
польського полону і у Відні, в 1924. р., закінчив Високу Торговельну Академію. -
Живе в Канаді. 

Стахів Матвій, четар УГА. Народився в 1895 р. в Перемпщині. Гімназію закін
чив в Перемишлі. В австрійській армії, як фронтовий старшина, мав ступінь четаря. 
По розпаді австро-угорської монархії зголосився негайно до УГА і від половини 
грудня 1918 р. був організатором і командантом боєвої групи "Крукеничі", а потім 
до 3. червня 1919. р. командантом 3-го куреня тієї боєвої групи. В часі весняної 
(15. травня 1919. р.) польської офензиви перейшов з частинами своєї групи до 
Чехо-Словаччини і тут, у Празі, закінчив правничий факультет з дипломом доктора 
прав. Вернувшись по кількох літах до рідного краю, став діяльним членом Укра
їнської Радикальної Партії, потім членом Головної Управи, а вкінці головою тієї ж 
партії. Був рівнож редактором "Громадського Голосу" у Львові. Виїхавши перед 
большевицькою окупацією на чужину, прибув до ЗДА і став редактором тижневи
ка "Народня Воля" у Скрентоні, ЗДА. 

Татомир Володимир. підхорунжий УГА. Народився 14. липня 1903. р. в с. Лужок 
Долішний, пов. Дрогобич. Народню школу і гімназію закінчив в Стрию, вищу тех
нічну школу в Данціrу, а політехніку у Львові. Як доброволець-пластун вступив 1 . 
• 1Истопада 1918. р. до УГА і був приділений до телефонічної сотні - з початку при 
команді ІІІ. Корпусу, а потім при Команді Етапу. За Збручем повнив службу як 
підхорунжий в польовій сторожі (жандармерія) і з роззброєними частинами 2-гої 
бриrади ЧУГ А попав до табору полонених в Тухолі. - Живе в ЗДА. 

Терлецький Маркіян, хорунжий артилерії УГА. Народився 1. листопада 1885. р. 
в с. Полнатичі, пов. Ярослав. Гімназію за1<інчив в Перемишлі, а університет у Львові 
і Празі. В часі 1. світової війни, як підхорунжий австрійської артилерії, брав участь 
в боях на російськім фронті, а при УГА як хорунжий, був в гарматнім полку арти
лерійської Групи "Хирів", яким командував сот. Майнль. В часі польської весняно! 
офензиви (15. травня 1919. р.) перейшов з Гірською бриrадою до ЧСР. - Живе 
в ЗДА. 

ТишовницькиА Омелян Михайло, четар артилерн УГА. Народився 21. лютого 
1899. р. в с. Гута Боянівська, пов. Ниско, Галичина. Виховався в с. Довголука, пов. 
Стрий. Батько і дід уродженці села Синевідсько Вижне, пов. Сколе. До української 
гімназії ходив у Ст::>Ию, Відні і Львові. Австрійську старшинську школу артилерії 
скінчив в Братиславі в січні 1918. р. Від січня до листопада 1918. р. на фронті над 
Піявою в Італії, в 24. полку польової артилерії. Від листопада 1918. р. до кінця УГА, 
четар 11. гарматного полку УГА. Від весни 1920. р. полонений в Тухолі, звідки в 
жовтні 1920. р. втік через Німеччину на Чехи. Там скінчив гірничу інженерію в 
Пшібрамі в 1925. р. - Живе в Лос Анджелес, Каліфорнія, ЗДА. 

Фостаковський Іван, сотник УГА. Нар. 1. січня 1890. р. в Товстім, пов. Скалат, в 
Галичині. В 1909. р. закінчив гімназію в Тернополі, а в 1911. р. Торговельно-Експор
тову Академію у Відні. Військовий вишкіл перебув в однорічній школі фортечної 
артилерії в Катаро, полуднева Дальмація, в рр. 1912-13. Змобілізований в 1914 р., 
перебув світову війну в формаціях гірської і польової артилерії в ступнях хорунжо
го, четаря і поручника. По розвалі Австрії зголосився до летунства УГА в ступені 
поручника і служив як зорець (обсерватор) в Летунській сотні в Краснім до часу 
його поранення в катастрофі розриву бомби в .Краснім дня 5. лютого 1919. р. По 
повороті до Летунського полку в травні 1919. р. перебув при нім всю визвольну 
кампанію як сотник-обсерватор і як командант 4-ої сотні до часу злиття всіх ле
тунських сотень в одну формацію. Пережив "Чотирикутник смерти". - Живе в ЗДА~ 

Фріш Роман, сотник артилерії УГА. Народився в 1894. р. По закінченню гімназії 
у Відні вступив до Артилерійської Військової Академії у Медлінrу під Віднем. Як 
активний артилерійський старшина, був командантом батерії в ранзі поручника і 
брав участь в тяжких боях на російському, італійському і македонському фронтах. 
При кінці 1. світової війни був командантом артилерійської групи в ранзі капітана. 
В березні 1919. р. вступив до УГА і, як сотник, був від 15. березня 1919. до кінця 
грудня 1919. р. командантом 6-го гарматного полку 6-ої Равської бриrади. На Над
дніпрянщині пережив "Чотирикутник смерти". В часі примусової злуки УГА з .Чер
воною армією був заарештований ЧеКа і засуджений до ув'язнення "аж до закін
чення війни". Дня 18. вересня 1920. р. втік з одеської тюрми і щасливо прибув до 
Черновець, тут нав'язав зв'язок з Дієвою Армією і був приділений до генерального 
штабу в Кам'янці Подільськім. Дня 10. листопада 1920. р. був приділений до укра 
їнської військової місії в Букарешті (голова місії ген. Дельвіr). Після розв'язання 
тієї місії вернув до Відня. Від 1932 р. працював як журналіст у Відні і Парижі. В 
часі 2-гої світової війни вступив як доброволець до французької армії і відбув кам
панію в північній Африці. В 1946. р. звільнився з армії і працював дальше як жур
наліст. Від 1952. р. працює у Парижі як редактор закордонних радіопередач у фран
цузькій радіостанції і як військовий письменник. 
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Хробак Микола, сотник УГА. Народився 11. квітня 1884. р. в с. Негрибці біля 
Перемишля. Гімназію покінчив у Перемишлі в 1906. р. Однорічну військову повин
ність відбув в 14. піхотнім полку в Бреrенц, а піхотну старшинську школу закінчив 
у Відні 1907. р. і з днем 1. січня 1908. р. зістав піднесений до ступня четаря. Прав
ничі студії закінчив на Львівському університеті, а адвокатську практику відбув в 
адвоката Загайкевича в Перемишлі. Від 1914. до 1918. р. займав різні відповідальні 
пости в австрійській армії. Негайно по розпаді Австро-Угорщини вступив до га
лицького війська і з початку був на фронті під Хировом в частині сот. Цапика, а 
потім був приділений як сотник до інтендантури при Начальній Команді УГА. За 
Збручем був інтендантом ІІІ. Корпусу. На Наддніпрянщині пережив "Чотирикутник 
смерти". По роззброєнні 3-ої бриrади ЧУГА поляками в травні 1920. р., утік з табо
ру полонених у Фридрихівці, виїхав з австрійською місією Червоного Хреста до 
Відня і перебував в таборі інтернованих в Ліберці і йозефові. По повороті до рід
ного краю був від 1927. р. адвокатом у Перемишлі. - Живе у Мюнхені, Німеччина. 

Шанковський Лев. Народився 9. вересня 1903. р. в Дулібах к. Стрия, як син 
свящ. Петра й Марії з Шепаровичів. 1. листопада 1918. р. був учнем VI. кляси гім
назії й членом явного (та підпільного військового) Пласту. Перша пластунська сот
ня обсадила під проводом старшин усі об'єкти м. Стрия в ночі з дня 31. жовтня на 
1. листопада й була довший час майже одинокою "збройною силою" Стрийської 
окружної к-ди. Служив в 1-Ш пластовій сотні до 15. лютого 1919. р. Тоді пластунів, 
які не мали закінченої 6-ої кляси гімназії, повернули до школи, але учнів 6-ої кля
си затримали на стані різних військових частин, бо вони після закінчення 6-ої кляси 
мали бути відкомендеровані до старшинських шкіл. Був на стані 2-гої летунської 
сотні в Дулібах. З нею евакуювався до Станиславова. Від 25. травня 1919. до 20. 
липня 1919. р. в Старшинській школі Звідомного полку, яку закінчив зі ступнем 
підхорунжого. По закінченні школи, приділений до З-го Бережанського гарматного 
полку. У ньому до 25 серпня 1919. р. Хворий на тиф, перебував у лічниці в Козя
тині та на одномісячній виздоровній відпустці у Вінниці, після якої приділений до 
чоти зв'язку команди 1. Кінної Бриrади, з якою перейшов до Дієвої Армії. У липні 
1920. р. отримав відпустку з 5-го Херсонського кінного полку додому, а в межичасі 
5-ий Херсонський кінний: полк перейшов на Чехію. Після закінчення Старшинської 
школи Звідомного полку служив як зв'язківець в 3-О'Му Бережанському гарматному 
полку, в 1. Кінній: Бриrаді та на бронепотягу Дієвої Армії "Кармелюк" у ступні 
підхорунжого. В цивілю - учитель середніх і вищих торговельних шкіл і журналіст. 
- Живе у Філядельфії, ЗДА. 

Співавтори 

rаздайка Петро, сотник УГА. Народився 19. квітня 1891. р. в с. Красна, пов. 
Кросно, Лемківщина, як син селянина-лемка. Народну школу закінчив у повітовому 
місті :Кросні, rімназію в Новім Санчі, а правничі студії на університеті у Львові. 
Однорічну військову повинність і старшинський: вишкіл відбув в 1913.- 1914. рр. 
в Триєсті і був приділений: до 87. піх. полку, який в тому часі мав свій: осідок 
в Полі. В рядах цього полку брав участь від самого початку 1-ої світової війнп 
на російськім фронті, і тут, в часі наступу був ранений:. По вилікуванню і по пе
реїзді 87. п. п. на сербсь1шй: фронт, як командант скорострільної чети, був другий 
раз ранений rранатою. По виздоровленню, як командант скорострільної сотні був 
три рази ранений:. За виявлену надзвичайну хоробрість і відвагу був 7 разів від
значений: най:вищии боєвими хрестами заслуги і піднесений до ступня поручника. 

Розвал Австрії ::астав його на відпустці вдома. 5-го листопада перейшов поль
ські позиції під Перемишлем і 8. листопада 1918. р. зголосився до рідного війська 
у Львові. Начальна Команда призначила його командантом одного з найбільш важ· 
ливих боєвих відтинків у Львові, а саме оборону Пошти. По відході українських 
військ зі Львова, був з початку командантом Скорострільного Вишколу в групі 
"Схід". Потім став командантом 9-го куреня, 4-ої Золочівської бриrади і на боєвім 
відтинку тієї бриrади (Пруси, Миклашів, Ляшки Муровані, Кривчиці, Лисиничі) вів 
особисто стрільців в наступ на ворожі окопи. В часі чорпсівсь1сої офензиви, я1с 
командант 7. п. п., відзначився в кривавих боях за Поморяни, які здобув лобовою 
атакою. За Збручем, в часі боїв за Проскурів здобув модерний: большевицький: 
бронепоїзд, а потім звів тяжкі бої за Староконстантинів і Коростень. В 'Чотири
кутнику Смерти" пережив жахливу пошесть тифу. В часі примусової злуки з боль
шевиками був командантом 4. піх. полку в 2-гій: бриrаді ЧУГА, а по підступнім 
розброєнню галицьких JJій:ськ полшсами був полоненим в Тухолі. За спацифіку
вання польського села Білки Шляхоцької (за часів боїв під Львовом) польський 
воєнний: суд у Львові вів проти нього слідство, але по 6 тижневім побуті у тюрмі 
при вул. Яховича і в Бриrідках, при допомозі вірних друзів, вдалося йому втечи 
з тюрми, і, перейшовши пішки Карпати, прибути до української бриrади, яка 
була тоді інтернована в таборі в йозефові в Чехо-Словаччині. На приnоручення 
команди табору був в 1921.-1924. рр. 1юмандантом робітничого відділу УГА в Берні, 
Ч.С.Р. Живе в Німечині, у Франкфурті. 
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ДопинськиІІ: Роман, хорунжий УГА. Народився .ЗО. квітня 1900. р. в Городенці. 
Гімназію 3акінчив у Львові в 1918. р" а університет (Інститут шляхобудівництва) в 
Києві в 1931-35. рр. По вишколі в коші в Бережанах, в складі 3. Бережанської бри
rади, як підхорунжнй, брав участь в боях під Львовом, а перед чортківською офен
зивою був приділений як командант скорострільної сотні в ранзі хорунжого до 2-ої 
Коломийської бригади, 3 якою здобував Підгайці, Бережани. В бою під Кєвом був 
смертельно ранений і попав в большевицький полон. Непритомного большевики 
відступаючи, підняли як свого та доставили санітарним потягом в Москву, а далі в 
Казань. Після виздоровлення при кінці 1920. р" коли вияснилось, що він старшина 
УГА, з групою інших підозрілих та ненадійних відправлений був в Кожухівський 
концтабор під Москвою, з якого через кілька місяців втік з товаришем до Києва. 
Через кілька місяціа, коли організувалась школа червоних старшин з українською 
викладовою мовою, вступив з декількома іншими старшинами УГА до тієї школи і, 
як інструктор фахових предметів, перебув в червоній армії до 1931. р. За той час 
закінчив 2-річну вищу кавалерійську школу в Єлисаветrраді, відтак 3-річну школу 
генерального штабу при Академії Фрунзе в Москві. В 1931. р. з великими трудно
щами звільнився з армії та перейшов працювати в Наркомзем в Харкові. В 1935. р. 
був арештований та, JІО рішенні особливої Колегії НКВД, засланий в концтабори 
північного Сибіру (Верхоянськ). В 1941. р. втік із Сибіру, опинившись в часі ви
буху німецько-совєтської війни на Україні, перейшов фронт та вернувся до рідних 
Бережан. В 1943. р. вступив до дивізії "Галичина", в якій пробув до кінця війни 
як командант кавалерійської школи ливізії, відтак командант відділу воєнного поста
чання в ранзі підполковника. Брав участь в боях з бандами Ковпака на Холмщині, 
під Бродами та в Австрії. - Живе в ЗДА. 

Дякунчак ЮрІІІ:, поручник УГА. Народився 13. березня 1892. р. в с. Беньова, пов. 
Турка. Гімназію закінчив у Львові, а право в університетах Львова, Праги і Кра
кова. Першу світову війну перебув в ранзі поручника при 77. піхотнім полку (сам
бірськім), з яким брав участь в боях на італійськім фронті. По розпаді австро
угорської монархії негайно зголосився до УГА і з припоручення Окружної Команди 
в Самборі виїхав на проти-польський фронт під Устрики Долішні. Тут був ініція
Т()ром, організатором і першим командантом боєвої Групи "Лютовиська". Вкінці, як 
командант Групи "Чорна", в часі польської весняної офензиви, відокремлений від 
головних частин ІІІ. Корпусу, перейшов до Чехо-Словаччини і був інтернований в 
таборі в Німецькім Ябліннім. - Живе в Канаді. 

3ВJІеськиІІ: Осип, четар УГА. Народився 16. квітня 1892. р. в с. Тростянець Ма
лий, пов. Золочів. Гімназію закінчив в Золочеві, а університет у Львові. Першу сві
Т()ВУ війну перебув в рядах 35. піхотного полку (золочівського), в рядах якого, як 
четар, брав участь в боях на російськім фронті, в Карпатах і на Поділлю. В рядах 
УГА належав до ІІІ. корпусу, зпочатку в Групі "Старий Самбір", а вкінці в 1. Гірській 
бригаді, де виконував обов'язки адьютанта бригади. В часі польської весняної офен
зиви ( 15. травня 1919. р.) перейшов з ·тією бригад()Ю до Чехо-Словаччини і був ін
тернований в таборі в Німецькім Ябліннім. - Живе в 3д.А. 

Запутович ФраІЩ, сотник УГА. Народився 6. грудня 1891. р. в с. Коршів, пов. 
Коломия. По закінченні гімназії в Коломиї, в часі 1. світової війни, свою військову 
повинність відбув у 24. (коломийськім) піхотнім П()ЛКУ і брав участь в боях на 
сербськім і італійськім фронтах в ранзі сотника. По розпаді Австро-Угорщини всту
пив до УГА в Коломиї і, як командант IV. куреня, вирушив при кінці грудня 1918. р. 
з Коломиї на фронт. Зпочатку був приділений до боєвої групи "Старе Село'', а по
тім до групи "Наварія", в рядах якої 11. січня 1919. р. відзначився в боях під Сиг
нівкою як командант окремої ударної групи. Потім був назначений шефом штабу 
3. Бережанської бригади і ці обов'язки повнив (з малими перервами) аж Д() лікві
дації УГА. Пережив "Чотирикутник смерти". - Живе в Канаді. 

Іванів Памо, сотник УГА. Нар. 1892. р. в с. Стовпин, пов. Радехів. Гімназію закін
чив в Золочеві, а право у Львові. На фронтах в рядах 95. п. п. в ранзі поручника. 
По зорганізуванні радехівського ІСуреня, як його командант, в 1918. р. під Львовом, 
потім організатор скорострільної сотні 11. Злочівського куреня в складі 4. Золочівської 
бригади; опісля командант цього І<уреня. В часі чортківської офензиви, як командант 
8. піх. полку, 4. Золочівської бригади, за виявлену надзвичайну хоробрість і ві.1-
вагу, був піднесений Нач. Командою (Наказ Військам, ч. 43, з дня 22. червня 1919. 
р. до ступня сотника). За Збручем брав участь у всіх боях 4. бригади від Дунаївців 
через Проскурів (тут здобув модерно збудований большевицький бронепоїзд "Кому
ніст") а дальше здобув Шепетівку, Житомир і ~Коростень. В "Чотирикутнику Смерти" 
по примусової злуці з червоною армією захворів на Поділлю на 2-кратний тиф, 
попав в польський полон і тому залишився між живими, бо майже всі старшини 
8 п. п. (по повстанню проти Червоної армії), які попали в большевицькі руки, були 
зліквідовані. Живе n Канаді. 
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Луцький Мирон, сотник УГА. Народився 29. вересня 1891. р. в с. Лука, пов. Сам
бір. Гімназію закінчив в Бучачі, а університетські студії у Львові і Відні. В часі 1 .. 
світової війни в рядах 41. п. п. був через 4 роки на росйськім і італійськім фрон
тах в ранзі поручника. За виявлену хоробрість мав кілька найвищих боєвих відзна. 
чень. При кінці жовтня 1918. р. був приділений до Леrіону УСС і брав участь в 
боях у Львові. В часі облоги Львова виконував обов'язки начальника штабу 'Трупи 
Схід'', а вкінці, Я[{ начальник штабу 1. бриrади УСС, відбув всю визвольну бороть
бу. Був в "Чотирикутнику смерти". По реорганізації УГА в ЧУГА був начальником 
оперативного відділу П. бриrади ЧУГ А, якою командував сот. Головінський. Піс.1111 
ліквідації УГА був інтернований в Тухолі. - Живе в ЗДА. 

Молящий Іван, сотник УГА. Нар. 17.ХІ.1892. р. в Довгомостиськах, пов. Мостиська. 
Гімназію і університет закінчив у Львові. Першу світову війну перебув як поручник 
на різних австрійських фронтах і за хоробрість був відзначений найвищими боєвими 
хрестами заслуги. В групі архикнязя Вільгельма (Василя Вишиваного), за здобуття 
від большевиків Херсону (15.4.1918.) зістав сотником поза чергою. При УГА: коман
дант Коша в Самборі, командант 3-ої виправи на Закарпаття, організатор і командант 
групи "Лютовиська", оргапізтор і перший командант групи "Нижнів'', потім курінний 
14-ої бриrади, член колєrії старшин по відході Петрушевича з України. Вязень в Ту
холі. - Живе в ЗДА. 

Постолюк Петро, чец1р УСС. Нар. 10.VIl.1896. р. в с. Сторонибаби, пов. Золочів. 
Від серпня 1914. р, с Леrіоні УСС. Адьютант команданта Леrіону УСС сот. Микитки, 
В наступі на Кадетську Школу у Львові, 3.ХІ.1918. р., був ранений (перестріл .леге
нів). В січні 1919. р. в персональнім відділі ДСВС. Звільнений з лікарні на власне 
бажання, зголосився в березні 1919. р. на фронт і був приділений до 1. бриrади УСС 
як її адьютант. По ліквідації УГА перейшов до повстанчого загону от. Волинця, а 
потім до Дієвої Армії. Основник кооп. "Червона Калина" у Львові. - Живе в ЗДА. 

Прибитківський Петро, поручник УГА. Народився 5. травня 1894. р. в с. Негриб. 
ка, пов. Перемишль. Гімназію закінчив у Перемишлі, а університет у Львові і Празі. 
В рядах 10. піх. полку (перемись1сого), в ранзі поручника, перебув 1. світову війну 
на російськім, а потім на італійськім фронті, де був тяжко ранений. В часі розпаду 
Австро-Угорщини зорганізував тайний військовий комітет у Ярославі. В рядах УГА 
брав участь в боях за Перемишль, а потім, як командант З-го куреня 11-ої Стрийсь
кої бриrади, відбув усю українську воєнну кампанію. При кінці існування УГА був 
стаційним командантом для галицького війська в Одесі. - Живе в Канаді. 

Островерха Михайло, хорунжий УГА. Народився 7. жовтня 1897. р. в Бучачі. 
У вересні 1915. р. зголосився до Леrіону УСС і в боях на російськім фронті під 
Бережанами, над річкою Ценівкою, попав в російський полон, з якого вернув лі
том 1918. р. У рядах 1. бриrади УСС брав зпочатку участь в боях під Львовом, а 
потім був приділений до 10. 5Інівсь1сої бриrади, до 4-го куренн пор. Дацкова і з цим 
куренем брав участь в чортківській офензиві і в поході на Київ. По тнфі в "Чотири
кутнику смерти" вступив до Дієвої Армії і в рядах Запоріжської дивізії, як заступ
ник начальню<а культ.-освітнього відділу перебув до ліквідації Дієвої Армії. Був в 
таборах інтернованих в Пикуличах і в Вадовицях. - Живе в ЗДА. 

Салюк Гриць, четар УГА. Народився 6. лютого 1891. р. в місті Угнів, пов. Рава 
Руська. Першу світову війну перебув в австрійськім 89. піхотнім полку, а по прогрі 
Австро-Угорщини вступив негайно до УГА і в ранзі рахункового четаря 9. Белзької 
бриrади перебув усю українську визвольну боротьбу. Пережив "Чотирикутник смер
ти". По пілступнім роззброєнні частин тієї бриrади поляками, був в таборі полоне
них в Тухолі, з якого 13. жовтня 1920. р. вті1< до Чеха-Словаччини і був інтернова
ний в таборах в Ліберці, а вкінці в йозефові. - Живе в ЗДА. 

Феданків Володимир, четар УГА. Народився в с. Старий Лисець, пов. Станпсла
вів. Учительський семінар закінчив у Станиславові. В рядах 24. піхотного полку 
(коломийського), відбув воєнну повинність на італійськім фронті в ранзі четаря. 
Старшинсь1<у школу закінчив у Великому Варадині, на Мад11рщ11ні. В перших днях 
листопада 1918. р. став вояком гідної армії і в рядах 2-ої Коломийської бриrади 
в З-тім курені, як командант скорострільної сотні, брав участь в боях під Львовом, 
потім в чортківській офензиві, а вкінці здобував Київ. По роззброєнні галицьких 
частин денікінцями під Міською Думою в .Києві, втік з табору полонених в Дар
ниці. Пережив "Чотирикутник смерти". По ліквідації УГА в'язень Тухолі. - Живе 
в ЗДА. 

Хроновят Михайло, поручник УГА. Народився 18. січня 1894. р. в містечку Ри
ботичі, пов. Добромиль. Гімназію закінчив в 1914. р. в Перемишлі, а високу технічну 
школу, відділ економії, в Празі в 1926. р. Першу світову війну перебув в 10. піх. 
полку (перемись1сому) в ранзі поручника і брав участь в боях на різних побоєви
щах. З розпадом Австрії зголосився в половині листопада до рідного війська і був 
командантом 2-го самбірського куреня в 11-тій Стрийській бриrаді під командою от. 
Шльосера. Брав участь в боях в часі чортківської офензиви, а на Наддніпрянщині 
під Крижополем. Перебув "Чотирикутник смерти". - Живе в ЗДА. 
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Чайна Іван, сотник УГА. Народився 22. травня 1892. р. в с. Стрільче, пов. Горо
денка. Першу світову війну перебув в рядах 24. піхотного полку (коломийського), 
з яким брав участь в кровавих боях зпочатку на сербськім, а потім на італійськім 
фронтах в ранзі поручника. За свою хоробрість був відзначений високими боєвими 
хрестами заслуги. Негайно по розпаді Австро-Угорщини зголосився до рідної армії 
і в рядах 5-ої Сокальської бриrади, як незмінний командант З-го куреня, відзначив
ся в чортківській офензиві, головно у здобутті Теребовлі. За виявлену в тім бою 
надзвичайну хоробрість і відвагу, Начальна Команда, своїм наказом ч. 49. 3 дня 23. 
червня 1919. р., піднесла його до ступня сотника. Пережив "Чотирикутник смерти". 
- Живе в ~Канаді. 

Творці Листопадового Зриву 
(до сторінки 60) 

Огоновський Любомир, четар УГА. Народився 25. червня 1891. р. в Нижневі, 
пов. Товмач. Гімназію і право закінчив у Львові. Світову війну перебув в рядах 
58. (станиславівського) піхотного полку, в рядах якого воював в ранзі четаря по 
різних фронтах. При кінці війни, ЯJ{ нездібний до фронтової служби (з причини по
ранення), був приділений до військової поліції у Львові і тут, як член тайного Ре
волюційного Комітету, брав діяльну участь в підготові Листопадового Зриву, в часі 
якого успішно перевів роззброєння австрійської військової поліції. В рядах УГА 
був командантом полевої жандармерії при ІІІ. Корпусі. - Помер 6. листопада 1955. 
р. у Филаделфії, ЗДА. 

Паліїв Дмитро, підхорунжий УСС, четар УГА. Народився в 1896. р. в с. Пере
возець, пов. Калуш, як син священика. До гімназії ходив в Коломиї, а в серпні 
1914. р. вступив як доброволець до Леrіону УСС, в рядах якого перебув до 1. лис
топада 1918. р. Як підхорунжий УСС, був душею тайного Військового Революцій
ного Комітету, ЯJ{ його організаційний референт. Особистий адьютант ген. Тар
навського. Провідний член УВО, редактор щоденника "Новий Час" у Львові, а по
тім тижневика "Батьківщина" і щоденника "УJ{раїнські Вісти", посол до варшавсько
го сойму з рамені УНДО, а вкінці провідник партії Фронт Національної Єдности. 
В часі 2. світової війни один з творців дивізії ''Галичина" і політичний адьютант ко
манданта тієї ж дивізії, ген. Фрайтаrа. - Пропав без вістки в битві під Бродами. 

Рудницький Іван, сотник УГА. Народився 20. листопада 1886. р. в с. Бедриківці, 
пов. Заліщики. Гімназію закінчив в Коломиї, а право на університеті у Львові. Пер
шу світову війну перебув в ЗО. (львівськім) піхотнім полку. Як командант скоро
стрільної сотні, в ранзі поручника, брав участь в боях зпочатку на сербськімі, а 
потім на італійськім фронтах. Перед розвалом австрійської монархії, перебуваючи 
на відпустці у Львові, був одним з найдіяльніших членів Військового Революційно
го Комітету у Львові, який підготовив і перевів в життя Листопадовий Зрив. По 
відході українських військ із Львова був командантом вишколу (скорострільних со
тень) 4. Золочівської бриrади. При кінці був військовим відпоручником диктатора 
Петрушевича у Відні, військовим аташе посольства ЗОУНР у Празі, а по повороті 
до рідного краю займав провідне місце в команді УВО. - Помер З. березня 1951. р. 
в таборі переселенців в Hoexter an der Weser, Westfalen, Німеччина. 

КОРОТКІ ПОЯСНЕННЯ ДО СВІТЛИН 

Аленсандрун Семен, поручник УГА. Нар. 25. З. 1895. р. в Снятині. Учительсь
кий семінар в Заліщиках. Від серпня 1914. р. до 1918. р. при Леrіоні УСС. Четар 
УГА З. І<уреня, 36. п. .п. ім. Мазепи. Був за Збручем. При дієвій Армії поручник. 
Інтернований в таборі в Ланцуті і Вадовицях. Від 1921. р. в таборі інтернованих 
в йозефові, Ч.С.Р. Живе в ЗДА. 

Апонюн отець Василь, четар УГА. Нар. 1897. р. в с. Середпільцях - Радехів. 
rімназію і університет ЗаІ{іНЧИВ у Львові. Старшинську школу, як вояк 35 п. п., 
закінчив в 1916. р. в Еrендорфі на Шлеську. Четар 4. бриrади УГА. Був за Збручем 
в "Чотир. Смерти" і вязень Тухолі. Живе в Канаді. 

Бабій Іван, поручник УГА. Нар. 1893. р. в Добромірці - Збараж. Пмназію за
кінчив в Тернополі, а університет у Львові. В часі 1-ої світової війни був тяжко 
раненrtй, за УГА був командантом двірця у Ходорові. Як дире1<rор української 
академічної rімназії у л~вові, за виступи проти діяльности ОУН серед rімназійної 
молоді, 'став жертвою атентату і згинув від братовбивчої руки в 1934 р. 

Бабухівсьний Іван, хор. УГА. Нар. 1891. р. в Шибалені - Бережани. Пмназію 
закінчив в Бережанах. Як командант чети в 1-ім бережанськім курені був ранений 
в часі здобуття Бережан (офензива Грекова). Згинув за Збручем в боротьбі з 
большевиками. 
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Бакун Василь, гарматчик УГА. Нар. 17. 1. 1897. р. в с. Кути - Золочів. В пер
ій світовій війні буn в рядах 43. гарм. полку. В перших днях листопада 1918 .р. 
вступив до УГА і як вістун-гарматчик 4. батерії (командант пор. Грабовенський) 
1-го гарм. полку відбув всю визвольну боротьбу. Був за Збручем в "Чотир. Смер
ти". Живе в Канаді. 

Балтро Іван, соmик артилерії УГА. Нар. 1891 р. в Підберізцях - Львів. Мимо 
москвофільських переконань (в молодости) від першого дня постання ЗУНР аж 
до ліквідації УГА вірно і стало стояв в рядах УГА і як командант 6. батерії 1. гарм. 
полку згинув під шаблями большевиць1шї кінноти 30. квітня 1920. р. в с. Кошляки, 
коло станції Кожанка, біля Козятина. 

Бачинський Василь, сотник УГА. Нар. 1892. р. в с. Рахиня - Долина. Стар
шина (поручник) австрійської армії. Як командант сотні, а потім командант І. ку
реня 14. піх. полку, 7. Львівської бриrади перебув в рядах УГА від початку аж 
до її ліквідації. Був за Збручем. Помер 23. березня 1956. р. в Інrольштадті, Ні
меччина. 

Бігун Степан, хорунжий УГА. Нар. 14.1.1896. р. в с. Завадка, пов. Калуш. В 9. п. п. 
?рав участь в боях на російськім, румунськім і італійськім фронтах. Вернувши з 
Італійського полону, зголосився до рідного війська і з початку в рядах кінного 
гайдамацького загону ім. rонти, в команді от. Долуда, а потім при 10. бриrаді 
перебув визвольну боротьбу. Живе в Канаді. 

Білозор Во.подимир, сотник лікар УГА. Нар. 24. 11. 1889. р. у Львові. Пмназію 
і університет закінчив у Львові. Від серпня 1914. р. при Леrіоні УСС як поручник
лікар. При УГА сотник-лікар в групі от. Шашкевича (група "Північ"), пот1м на
чальний лікар 6. Равської бриrади, а вкінці командант польової лічниці ч. 1. В 1920. 
р. лікар польової лічниці Запоріжської дивізії. Живе в ЗДА. 

Білоус Андрій, кіннотчик УГА. Нар. 26. 8. 1893. р. в с. Ігров11ця - Тернопіль. 
Першу світову війну перебув в кількох кінних австрійських полках, а при УГА був 
в рядах 1. Кінної бриrади, в 2-ім кінім полку. Перейшов в серпні 1920. р. до Чехо
словаччини. Живе в Канаді. 

Б.пизнак Мико.па, булавний УГА. Нар. в 1889. р. в с. Камінка Волоська, Рава 
Руська. По трилітній службі в австрійській армії був командантом постерунку жан
дармерії. При УГА був в рядах 9. Белзької бриrади, а потім при польовій жандар
мерії І. Корпусу. Був за Збручем в "Чотир. Смерти". По розброєнню 2-ої бриrади 
ЧУГА поляками, в часі транспортуваня до Тухолі, втік зі Стрия до Чехо-Словач
чини і прибув до табору інтернованих в йозефові. Живе в ЗДА. 

Бойко Микола, четар УГА. Нар. в Буцневі - Тернопіль. Пмназію закінчив 11 
Тернополі, а аrрономію в ~Кракові. Четар 5. австрійського п. п. В рядах УГА був 
організатором кількох сотень піх. полку ім. Петлюри в Тернополі, а потім за 
Збручем був при штабі 5. Херсонської дивізії Дієвої Армії. В "Чотир. Смерти" 
перебув 2-кратний тиф. Вязень пш1ьського табору для інтернованих в Домбю 
і Ланцуті. - Живе в ЗДА. 

Бончук Микола, поручник УГ ~- Нар. 19. 5. 1884. р. в Саранчуках - Бережани. 
По закінченню вчительського сем1нара, як старшина (поручник) австрійської армії 
відбув всю 1. світову війну. В часі боїв у Львові був командантом боєвої частини 
на Цитаделі, а потім був при інтендантурі в Бережанах. Був за Збручем. Помер 
в листопаді 1952. р. в Плезант Ситі, Огайо, ЗДА. 

Босий Михайло, десятник УГА. Нар. 21. 11. 1892. р. в с. Перегноїв - Перемиш
ляни. Як кіннотчик 7. пол1:у уланів брав участь у 1. світовій війні на російському 
і італійсь1<ому фронтах. За УГА служив в булавній сотні при Начальній Команді 
як десятник. До Канади приїхав в 1924. р. 

Бріль Степан, четар УГА. Нар. 1. 1. 1886. р. в с. Петриків, пов. Тернопіль. 
Учительський семінар закінчив в Тернополі. В вересні 1914. р. вступив до Леrіону 
УСС і як підхорунжий в сотні Р. Сушка попадає 16. серпня 1916. р. на горі Лисоні 
під Бережанами до російського полону, з якого вертає в половині листопада 1918. 

Від листопада 1918. р. служить врядах УГА, з початку як командант (хорунжий) 
3-ої сотні в кvрені сот. В. Бачинсь1<ого в 4-ій Золочівській бриrаді і бере участь в 
боях під Львовом, а потім як командант сотні (четар) в 14-ім полку от. Дибуляка 
7-ої Львівської бриrади. В складі цього полку бере участь в боях як на польськім 
так і на московськім фронтах. В рядах УГА перебув до самого кінця існування 
цієї армії, до весни 1920. р. Живе в Канаді. 

Бурачннський Андрій, начальний лікар УГА. Нар. в 1863. р. в с. Голгоче, пов. 
Підгайці. Підполковник-лікар австрійської армії в 1. світовій війні і санітарний шеф 
УГА в ранзі полковника. Був за Збручем в "Чотирикутнику Смерти". Помер в квітні 
1941. р. у Пятра-Нямц в Румунії. 
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Варивода Антін, полковник УГА. Нар. 10. 1. 1869 р. в Сереті (Буковина) як 
син комісари поліції. Акпшний (кадровий) сотник 41. п. п. в Чернівцях, а потім 20. 
п. п. в Станиславові. Від 14. 1. 1915. до ЗО. 11. 1916. р. командант Леrіону УСС. 
З доручення уряду ЗУНР був в 1918.-1919. р. членом ліквідаційної комісії у Відні, 
а в 1920.-1921. рр. командантом таборів в йозефові, Ч.С.Р. Помер 12. З. 19З6. р. 
у Відні. 

Варчак Ілля, хор. УСС. Нар. 26. 12. 1896. р. в с. Ш11балин - Бережани. Від 
серпня 95. р як доброволець Леrіону УСС. Ранений 4. вересня 1916. р. на горі Ли
соні біля Бережан. Тяжко ранений другий раз під Конюхами 1. липня 1917. р. 
попав в російський полон. Учасник боїв за Львів, а вкінці старшина Заліз. Війсь. 
Управи при Контролі Шляхів і Транспортів у Ходорові. Був за Збручем. Живе 
в Злучених Державах. 

Вельничук Олександер, четар УГА. Нар. 15. З. 1895. р. в с. Шипоті - Радівці 
(Буковина). rімназію закінчив в Чернівцях, а правничі студії у Відні. Першу світову 
війну перебув, від 1914. до 1918. року при австрійській армії в рядах 110-го гарм. 
полку гірської артилерії ••а сербському і італійському фронтах з вишколом корпус
ного альпініста. В рядах УГА служив від перших днів листопада 1918. р. як ко
мандант батерії польових гармат 1/ЗО, а потім командант кінної батерії гарм. полку, 
з яким перебув усю українсько-польську і українсько-московську війну. По закін
ченню визвольних змагань вів адво[{атську канцелярію у Вижниці, а літом 1940. р. 
був арештований большевиками і по однорічному увязненню звільнений. Живе 
в Злучених Державах. 

ВелиrорськиА Іван, четар УГА. Нар. 9. 6. 1889. р. в Серафинцях - Городенка. 
rімназію закінчив в Коломиї, а університет у Відні. В рядах 58 п. п. ( станиславів
ський) відбув 1. світову війну, був двічі ранений і кількакратно відзначений. В ли
стопаді 1918. р. вступив до УГА, з початку був заступником повітового команданта 
в Городенці, а потім як командант сотні в 14. Теребовельській бриrаді попав в 
польський полон. Помер 21. 7. 1955. р. в Торонті, Канада. 

Візнюра Микола, хорунжий УГА. Нар. 1897 р. в Чорнокінцях Великих - Копи
чинці. В рядах 19. п. п. перебув 1. світову війну на російському і італійському 
фронтах. Старшинську школу закінчив в Еrендорфі. Визвольну боротьбу перебув 
в рядах 2. Коломийської бриrади. Був в "Чотирикутнику Смерти" і вязнем у Тухолі 
(10 місяців). Від 1926. р. живе в Канаді. 

ВозьниА Антін, хорунжий УГА. Нар. 29. 1. 1889. р. у Ляцку - .Цобромиль. 
Учительсь[{ий семінар закінчив у Самборі. З почаТІ{QМ листопада 1918. р. зголосився 
до УГА і приділений був до 2. сотні куреня сот. Федика (група "Хирів"), брав 
участь у боях під Нижанковичами, Библом і Хировом. В часі чортківської офензи
ви був ранений в бою під Джурином. В "Чотирикутнику Смерти" пережив З-крат
но тиф. Живе в ЗДА. 

Волинець Степан, підхорунжий УСС. Народився 22. 1. 1895. р. у Львові. rім
назію закінчив у Львові, а університетські студії у Відні. В серпні 1914. р. вступив 
як доброволець до УСС, де був до кінця визвольних змагань. - Живе в Канаді. 

Гайворонський Михайло, четар УСС. Нар. 15. 9. 1892. р. в Заліщиках, де закінчив 
учительський семінар. В серпні 1914. р. вступив як доброволець до Леrіону УСС 
і брав участь в карпатсь1шх боях в сотні Дідуш1<а. З початком травня 1915. р. за
хворів на тиф, а по виздоровленню перебував в Коші УСС і тут в серпні 1915. р. 
став організатором і керівником дутої орхестри в ранзі підхорунжоrо. Автор бага
тьох стрілецьких пісень і член "Артистичної Горстки" і "Прес-Квартири УСС". За 
часів ЗУНР був візитатором військових орхестр при УГА, а по переході УГА за 
Збруч став капельником театру в Кам'янці, потім хор-майстром державного театру, 
а вкінці rоловним капельником військ Дієвої Армії. Від осені 192З. р. жив в Ню 
йорку. Помер 11. листопада 1949. р. у Ню йорку. 

ГаиицькиА Степан, четар УГА. Нар. 12. 11. 1887. р. в Завидовичах - Городок як 
другий син капеляна УГА о. Володимира Ганицького. Першу світову війну перебув 
на різних фронтах, а при УГА, як нездібний (в наслідок ран) до фронтової служби 
був при Залізн. ВійськовіА Управі і був командантом потягу Нач. Команди УГА. 
Живе в Австрії. 

Герасимович Іван, сотник УГА. Нар. 28. 11. 1876. р. в Галичі. Був директором 
шкіл на Буковині. В часі першої світової війни був поручником австрійської армії. 
В листопаді 1918. р. вступив до УГА і працював з початку в Прес-Квартирі при 
ДСВС, а ВІ<інці як шеф Прес-Квартири при Нач. Команді УГА в 1919.-1920. рр. 
Весною, в 1920. р. побав в большевицьку тюрму в Одесі, з якої щасливо врятувався. 
Був свідком великого голоду в Україні. Написав у Берліні 192З. р. спомини п. з. 
"Голод на Україні", які переложено та1<0ж на німецьку мову. Під час першої боль
шевицької окупації помер 11. травня 1942. р. у Кракові. 
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Год.ованець Кирило, поручник артилерії УГА. Нар. 2. З. 189З. р. у Устечку -
Заліщики. fімназію закінчив в Коломиї, а університет в Чернівцях і Львові. Першу 
світову війну перебув як поручник артилерії в З. гарм. полку важкої артилерії в 
Перемишлі, а потім на італійському фронті. В листопаді 1918. р. зголосився до УГА. 
Визвольну боротьбу перебув в 9. гарм. полку як командант батерії на польському 
і московському фронтах. Був в "Чотирикутнику Смерти". Ж11ве в ЗДА. 

Головінський отець Мирон, четар УГА. Народився 17. 7. 1897. р. в Підгайцях. 
fімназію закінчив в Бережанах і Відні. Першу світову війну перебув з початку 
при ·з5. п. п. (золочівський), а потім при 25. п. п. (моравський) і брав участь в 
боях в Альпах, на італійському фронті. При УГА був командантом телефонічної 
сотні при Нач. Команді УГА. За Збручем пережив "Чотирикутник Смерти". По роз
зброєнню поляками 2. і З. бригад ЧУГ А включився в склад Дієвої Армії, до тех
нічного полку, яким командував сот. Василь Рижевський. По ліквідації Дієвої 
Армії залишився в рідних сторонах. Живе в ЗДА. 

ГоловІнський Юліян, сотник УГА. Нар. 1.12. 1894. р. в Радимні - Ярослав. 
fімназію закінчив у Львові. В часі першої світовії війни служив при ЗО. п. п. (львів
ський) і брав участьв боях на російському, сербському і італійському фронтах. 
По розвалі Австрії зорганізував боєві частини (група "Північ") в 6. Равську бри
гаду, на чолі якої, як її командант, брав участь в чортківській офензиві і в поході 
на Київ. При кінці квітня 1920. р. був ініціятором переходу 2-ої і З-ої бригад ЧУГА 
від большевиків до Дієвої Армії. По розброєнню галицьких частин поляками, втік 
з польського полону в Ялівці під Львовом до Ч.С.Р. По повороті в 1924. р. до краю, 
став краєвим командантом У.В.О. і на цьому пості згинув від кулі польського жан
дарма ЗО. вересня 1930. р. біля станції Бібрка-Глібовичі. 

Голубець Ізид.ор, вістун УСС. Нар. 21. 8. 1898. р. в Борщеві. У вересні 1917. р. 
вступив як доброволець до Легіону УСС. Учасник боїв у Львові, під Львовом, а в 
часі офензиви УГА під Вовчухами був ранений. В часі польської офензиви ( 15. 
травня 1919. р.) в бою в с. Підярків попав в польський полон, з якого (касарні 41. 
піх. польського полку, при вул. Курковій, у Львові) втік на волю. Живе в Канаді. 

Горбачевський Лонгин, четар УГА. Нар. 15. З. 1889. р. у Фільварках, біля Мо
настириськ, Бучач. fімназію закінчив в Коломиї, а правничі студії у Львові. В 1915. 
р. закінчив старшинському школу піхоти в Егендорфі і в рядах 15. п. п. (терно
пільський), як хорунжий, браав участь в боях на італійському фронті, над річкою 
Сочею. При кінці війни був п.ереводчико при австрійській дивізії в Херсоні. За 
часів ЗУНР брав участь в боях за Львів як командант З-ої сотні, 2-го куреня, 4. 
Золочівської бриrади, а дальше в чортківській офензиві і в поході на Київ. По 
розриві ЧУГА союзу з большевиками був в 1920. р. викладачем української мови 
в школі червоних старшин у Києві, а потім (1921. р.) вчителем в середніх школах 
в Черкасах. Звідтіль повернув 1922. р. в рідні сторони. Живе в ЗДА. 

Городецький отець Степан, четар УСС. Народився 31. 7. 1894. р. в Большівцях 
- Рогатин. fімназію закінчив в Рогатині. В серпні 1914. р. вступив до Легіону УСС, 
брав участь в карпатських боях (Ма~<івка), а в вересні 1916. р., як підхоруюкий, 
попав в Потуторах до російського полону. В часі визвольної боротьби в рядах 
1. бригади УСС брав участь в боях (як четар) під Львовом, а в часі чортківської 
офензиви в Жукові (під Бережанами) був ранений. Був в "Чотирикутнику Смерти", 
по видужанню з тифу вступив до повстанського загону от. Шепеля, а вкінці як 
командант піхотного полку Дієвої Армії перебув в ї рядах аж до ліквідації (листо
пад 1920. р.). Живе в ЗДА. 

ГрІЩИН Михайло, четар УГА. Нар. 23. 10. 1879. р. в Буцневі, пов. Тернопіль, як 
син селянина. Народній учитель. Мобілізований 1914. р. до австрійської армії. Від
був старшинський вишкіл у Кошицях. В часі розвалу Австрії поручник на італій
ському фронті. Повертаючи з фронту додому, зголосився в листопаді 1918. р. 
до УГА. Як старшина інтендантури ділить долю й недолю УГА до останніх днів 
її існування. Помер як народний учитель 2З. жовтня 1942. р. в Шоломиї, пов. Бібрка. 

Гуцуляк Михайло, четар УГА. Нар. 15. 7. 1894. р. в с. Новоселиця - Снятин. 
fімназію закінчив в Коломиї і Вижниці. В часі першої світової війни працював у 
військовій цензурі у Львові. Виконавець Листопадового Зриву і учасник боїв у 
Львові. В рядах 4. Золочівської бриrади в ранзі четаря перебув всю визвольну 
боротьбу (в часі чортківської офензиви був куріним адьютантом), а за Збручем, в 
"Чотирикутнику Смерти" пережив кількакратний тиф. Вязень табору полонених в 
Тухолі. Живе в Канаді. 

rолембйовський Іван, поручник УГА. Народився 4. червня 1896. р. в Жидачеві. 
Після закінчення rімназії у Станиславові та університету у Відні, учителював. Від 
весни 1915. р. до кінця жовтня 1918. р. служив при 9. п. п. Брав участь у боях 
на фронтах російському, румунському та італійському, де був тяжко ранений в 
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травні 1917. р. Лікувався у Відні до 20. жовтня 1918. р. Після цьоrо прибув до 
Жидачева на відпустку, де 31. жовтня 1918. р. одержав доручення від Національної 
Повітової Ради роззброїти дві станиці австрійської жандармерії та зайняти великий 
склад зброї та амуnіції в Жидачеві, що й довершив в ночі з 31. жовтня на 1. ли
стопада. В rрудні 1918. р. виїхав на чолі жидачівської сотні на фронт під Львів, 
де був ранений в січні 1919. при заrальному наступі на Львів. При кінці березня 
1919. р., як поручник УГА, зrолосився знову на фронт, де брав участь у всіх боях 
перед і за Збручем аж до весни 1920. р. (Кам'янець Подільський, Проскурів, Старо
константинів, Житомір аж під Коростень, а відтак на південь до Бершаді). Живе 
в Злучених Державг.х. 

Данилюк Дмитро, булавний УГА. Нар. 24. 5. 1891. р. в с. Княже - Снятин. Во
єнну повинність відбув при 24. п. п. (коломийський) в рядах яких з початку брав 
уча'Сть в карпатських боях, де був ранений в бою коло Тухлі, потім на сербськім 
а вкінці на італійському фронтах. При УГА, в рядах 2. Коломийської бриrади, пе
ребув на фронті всю визвольну боротьбу в ранзі булавноrо. В 1924. р. приїхав до 
Канади і осів на фармі в Алберті. 

ДІІuсІв Теодор, поручник УГА. Нар. в 1888. р. в с. Василів - Рава Руська. 
rїмназію закінчив у Львові, а правничі студії у Відні. Першу світову війну перебув 
в 30. п. п. і брав участь в боях на російському, сербському і італійському фрон
тах. За часів ЗУНР, як нездібний до фронтової служби, виконував службу при 
Етапній Команді в ранзі поручника. Помер 23. червня 1956. р. у Вінніпеrу, Канада. 

Дмиrерко Ганна Ратич, десятнюс УСС. Народилася 9. лютоrо 1893. р. в с. Під
берізці, пов. Львів. Перед першою світовою війною належала до стрілецької орrа
нізації у Львові. В серпні 1914. р. зrолосилася до Леrіону УСС. По вишколі на За
карпаттю брала участь в боях в Карпатах на російськім фронті. В 1. бриrаді УСС в 
1918-20. рр. вююнувгла службу в допоміжних установах тієї бриrади.- Живе в ЗДА. 

Дубас ПаRло, поручник УГА. Народився 10. лютоrо 1894. р. в с. Ражнів, пов. 
Броди. Гімназію закінчив в Бродах 1914. р. Старшинську (австрійську) школу за
кінчив в Єrерндорфі, Морава. Командант сотні 9. Белзької бриrади від rрудня 1918. 
до лютого 1919. р. Ранений в бою під Белзом в лютім 1919. р. Командант Етапної 
СтаціІІної Команди в м. Міньківці, на Поділлі, від жовтня 1919. до лютоrо 1920. р. 
Командант Переходовоrо Відділу при Начальній Команді УГА в Балті від лютоrо 
до травня 1920. р. Факультет дентистики закінчив на Пенсильвенійському Універси
теті у Филаделфії в 1926. р. Один з основників і член rоловної управи Української 
Стрілецької Громад~·; в ЗДА. Член Провірної Комісії Наділення Пропамятних Відзнак 
УГА в 1929. р. - Від 1921. р. живе в ЗДА. 

Загайкевич Богдан, сотник УГА. Нар. 5 лютоrо 1887. р. в Тернополі. Тут закін
чив гімназію, а уні~ерситет у Львові. Воєнну повинність, в часі 1. світової війни, 
відбув в рядах 84. п. п., з яким брав участь в боях на російськім, румунськім і іта
лійськім фронтах в ранзі поручника. В листопаді 1918. р. зголосився до УГА і, як 
командант куреня в складі 3. Бережанської бриrади, перебув усю визвольну бороть
бу. За виявлену хоробрість і відвагу в боях за Чортків, Нач. Команда своїм наказом 
з дня 22. червня 1919. р., ч. 43" піднесла його до ступня сотника. В часі другого від
вороту УГА, над річкою Збруч, був ранений. Пережив тиф у "Чотирикутнику смер
ти". - Живе в ЗДА. 

Іваницький Сократ, поручник УСС. Нар. 8. липня 1897. р. в с. Чорнівка, Букови
на. Гімназію і університет закінчив у Чернівцях. Першу світову війну перебув в ря
дах 41. п. п. (черновецького) і як четар брав участь в боях на кількох фронтах. В 
часі визвольної боротьби, в рядах 1. Бриrади УСС, з початку як командант сотні, а 
потім командант 2. і 3. куренів, перебув усю українсько-польську і московську вій
ни. - Живе в Німеччині. 

Нігічак Андрій, підхорунжий УСС, хорунжий УГА. Нар. 16.ХІ.1896. р. в Перемишлі 
і тут закінчив гімназію. В серпні 1914. р. вступив як доброволець до УСС, в рядах 
яких відбув усю воєнну кампанію. По розпаді Австрії був інструктором скоростріль
них сотень в коші у Стрию, а вкінці ліквідуючим старшиною при 14. п. п. 7-мої 
Львівської бриrади. Був в "Чотирикутнику смерти". Автор баrатьох спогадів з жит
тя УСС і УГА. - Живе в ЗДА. 

Кіржецький, отець Степан, четар УСС. Нар. 8.1.1894. р. в с. Дібринів, пов. Рога
тин і там закінчив гімназію. Від серпня 1914. р. доброволець в Леrіоні УСС, в сотні 
Будзиновського, в боях на Лисоні. При УГА в 1. бриrаді УСС був командантом хар
чевого складу. Був в "Чо1ирикутню<у смерти". - Живе в ЗДА. 

КJІИмкевич Ірина, санітарний хорунжий УГА. Нар. в 1893. р. в с. Балинці, пов. Ко
ломия. Закінчила Учительський семінар у Львові. Учасниця Листопадового Зриву і 
як зв'язкова переходила ворожі лінії, а з Козацьким Заrоном ім. rонти була як мед-
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сестра в ранзі саніт. хорунжого в поході на Київ. В осені 1919. р. у Вінниці звінча
лася з сот. УГА Мих. Климкевичем. Інтернована поляками. - Померла 28.ХІ.1956. р. 
у Відні. 

І<JІИмкевич Михайло, сотник УГА. Нар. 1889. р. в Раві Руській. Абсольвент прав 
у Львові. Поручник австр. армії, тяжко ранений в Альпах. При УГА сотник, кмдант 
Козацького Загону ім. Гонти, потім кмдант 1. куреня 10. Янівської бригади, вкінці 
її командант. Був в "Чотирикутнику смерти'', по ліквідації УГА був в Дієвій Армії. 
- Згинув на полі бою літом 1944. р. недалеко Львова як майор і відпоручник ні
мецької армії до української дивізії "Галичина". 

І<лодницький ОсІПІ, хорунжий УГА. Нар. 24.VIIL1899. р. в Хотимирі, пов. Товмач. 
Абсольвент медицини у Відні. Старшина 2. австр. гармат. полку і 7. гармат. полку 7. 
Львівської бригади та в охоронній сотні Гол. От. С. Петлюри. - Живе в ЗДА. 

І<овшевич Осип, підполковник-лікар УГА. Полковий лікар 55. австрійського п. п. 
Ініціятор, організатор і виконавець Листопадового Зриву в Бережанах. Військовий 
повіт. командант.- Помер на тиф в січні 1919. р. в Бережанах. 

І<рамар Осип, хорунжий УГА. Нар. в с. Помонята, пов. Рогатин. Абсольвент гім
назії в Бережанах. Старшина 55. австр. піх. п., хорунжий в 3. Бережанській бригаді 
і польський полонений. В 1921. р. виїхав до Відня, там закінчив Торговельну Акаде· 
мію і в 1926. р. приїхав до Канади. - Помер в 1948. р. в Едмонтоні, Канада. 

І<урІца Гриць, сотник УГА. Нар. в 1887. р. в Настасові, пов. Тернопіль. Гімназію 
закінчив в Тернополі, а право у Львові. Поручник 15. п. п. Сотник УГА як радіо
референт при Окружній Команді Тернопіль, а потім при штабі П. Корпусу. По пере
ході з групою Кравса до ЧСР був покликаний з табору інтернованих в ІїІозефові як 
зв'язк. старшина до уряду През. Петрушевича у Відні.- Помер 3.ХІ.1935. в Тернополі. 

І<уревич Павло, вістун УГА. Нар. 22.ІІІ.1901. р. в с. Ладичин, пов. Тернопіль. До 
гімназії ходив в Тернополі. Зі шкільної лавки вступив до студентської сотні Івана 
Галущинського, в полку ім. Петлюри. 1-ий курінь того полку, під 1<0мандою пор. Ко
ролюка, прибув 22.1.1919. р. (день злуки) до Києва і був приділений ДО полку ес 
під командою сот. Роrульського, в рядах якого брав участь в боях до 15.ХІ.1919. р. 
Визвольну війну закінчив в складі 5. Херсонської дивізії в 1920. р. - Живе в Канаді. 

І<учмак Іван, чет&р УГА. Нар. в 1899. р. в с. Заднишівка, пов. Скалат. Першу сві
тову війну перебув в австрійській армії на різних фронтах. З початку листопада 
1918. р. вступив до УГА і, як командант 2. сотні, 3. куріня, в складі 10. Янівської 
бригади, 1 .Корпусу, перебув усю нашу визвольну боротьбу. Був в "Чотирикутнику 
смерти". Вязень Ту холі. - Живе в ЗДА. 

Лазор Іван, поручник артилерії УГА. Нар. 1893. р. в Княжиполі, пов. Добромиль. 
Брав участь на італійськім фронті як старшина-артидерист. До УГА вступив в грудні 
1918. р. і як поручник гарматного полку в складі ІІІ. Корпусу відбув усю визвольну 
боротьбу. В "Чотирикутнику смерти" перебув кількакратний тиф. По ліквідації УГА 
був в Дієвій Армії командантом батерії в кіннім полку Чорних Запоріжців, а вкінці 
командантом кінного гарматного дивізіону Чорних Запоріжців. - Живе в ЗДА. 

Левицький, отець Володимир, хорунжий УГА. Нар. 2.IV.1898. р. в с. Камінне, пов. 
Надвірна, в домі священика. Гімназію закінчив в Коломиї, а богословські студії в 
Грацу. По розпаді Австрії зголосився до УГА і в складі 8-ої Самбірської бригади, в 
рядах 14. куреня як командант чети, в ранзі хорунжого, перебув усю визвольну бо
ротьбу. Був важко ранений під Росоховатою-Дашевом 10.Х.1919. р. в боях проти де
нікінців. В часі лікування у Вінниці пережив пошесть тифу. По роззброєнню 3. бри
гади ЧУГА поляками в Ялтуш1юві, включився до Дієвої Армії і в складі 3. Задізної 
дивізії брав участь в боях проти большевиків і за побідний бій під М'ясківкою в 
червні 1920. р. був піднесений до ступня поручника. Інтернований в таборі полонених 
в Каліші 1920-21. рр., втік за границю. - Живе в ЗДА. 

Левицький Роман. поручник-суддя УГА. Нар. 8.ІХ.1888. р. в с. Лука, пов. Бучач, 
в домі священика. Гімназію закінчив в Бучачі, а право у Львові. В часі 1. світової 
війни, в рядах 95. п. п., 4-літню вояцьку повинність відбув на італійськім фронті, де 
був 5 разів тяжко ранений, за що дістав високі воєнні відзначення і ступінь поруч
ника. По розвалі Австрії вступив до УГА і з початку був командантом залізничого 
двірця в Станиславові, а потім членом польового суду при ІІІ. Корпусі. - Помер 
15 травня 1946. р. в Wangen im Allgaeu, Wuerttemberg, Німеччина. 

Лучаковський Гриць, поручник УГА. Нар. 13.ІХ.1891. р. в Обертині, пов. Городен
ка. Гімназію і право закінчив у Львові. Поручник австрійської армії. В рядах УГА" 
в складі 1. Корпусу, перебув на фронті усю визвольну боротьбу. В "Чотирикутнику 
смерти" перебув кількакратний тиф. Був теж старшиною дивізії "Галичина" і брав 
участь в боях під Бродами.- Помер 21.VI.1951. р. в Bathurst біля Сіднею, Австралія. 
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ЛьобковІц Вільгельм, отаман УГА. Нар. в 189З. р. Начальник оперативного відділу 
·Начальної Команди УГА в 1919. р" а потім шеф штабу ІІІ. Корпусу. В'язень табору 
інтернованих в Тухолі. - Від 1921. р. пропав без вістки в Радянській Україні. 

Маланяк Антін, поручник УСС. Нар. 29.IV.1899. р. в с. Наконечне, пов. Яворів. 
В березні 191б. р. вступив до Легіону УСС і в його рядах З. вересня 191б. р. брав 
участь в кровавих боях на Лисоні і в Потуторах. В складі 1. Бриrади УСС перебув 
на фронті усю українсько-польську і московську війни. В "Чотирикутнику смерти" 
пережив 7-кратний тиф. Під Махнівкою ("в мішку") 2. травня 1920. р. попав в поль
ський полон і був інатернований в Тухолі. - Живе в ЗДА. 

Мазуренко Кость, поручник УГА. Нар. 2.Vl.1892. р. в Збаражі. Першу світову 
війну перебув на фронті в Карпатах, де був ранений. По скінченню старшинської 
школи був піднесений до ступня хорунжого, а потім четаря. При кінu.і війни був ко
мандантом залізничого двірця в Одесі. За часів ЗОУНР повнив службу в Залізничій 
Військовій Управі і був командантом двірців в Збаражі, в Березовій Великій і в 
Краснім. За Збручем був головним інспектором команд залізничих двірців на усіх 
звільнених шляхах. По ліквідації УГА повнив службу в Управі Головного Постачан
ня З. Залізної дивізії з осідком в Могилеві. - Живе в Канаді. 

Матківський-Гаrуловнч Гриць, син Миколи і Анни з Татомирів де Сасс. четар 
УГА. Нар. 2. лютого 1891. р. в Сільці, пов. Самбір. Гімназію закінчив в Самборі, а 
право у Львові. Першу світову війну перебув на фронті в рядах 77. (самбірського) 
п. п. і брав участь в боях в Сербії, Чорногорі і Альбанії, де був тяжко ранений. В 
рядах УГА, як четар, згинув в 1919. р. під Вапняркою, порубаний шаблями больше
вицької кінноти. 

Модрицький Северин, поручник УГА. Нар. ЗО.ХІІ.1889. р. в Дрогобичі. Гімназію 
закінчив в Дрогобичі, а право у Львові. В складі австрійської армії брав участь в 
боях на російськім фронті, над Стоходом (Волинь), а потім в Альбатії. По розпаді 
Австрії зголосився до УГА і був приділений до 7-ої Львівської бриrади, в складі 
якої перебув усю українсько-польську і московську війну як адьютант lЗ. п. полку 
під командою от. Романа Воло щука. За Збручем, в "Чотирикутнику смерти", пере
був З-кратний тиф. При кінці квітня 1920. р. згинув в бою лід станцією Голєндри, 
біля Козятина, при спробі видістатися з польського окруження в Махнівці. 

Наум василь, вістун УГА. Нар. 5. лютого 1899. р. в с. Митниця, пов. Скалат. В 
рядах Зб. п. п. брав участ" в боях на італійськім фронті, де у вересні 1918. р. був ра
нений. По упадку Австрії зголосився до УГА і в складі 1. Корпусу брав участь в 
боях лід Львовом, в часі чортківської офензиви (Копичинці, Тернопіль, Підкамінь) 1 
в поході на Київ. По повороті в рідні сторони був конфінований. Переслідуваний 
польською поліцією, виїхав в 1928. р. до Канади і осів на фармі в Піс Ривер, Алта. 

Никифоряк Сава, четар УСС. Нар. в 1887. р. В часі 1. світової війни, свою вояць
ку повинність виконав в рядах Зб. л. п., в рядах якого брав участь в боях на кідькох 
фронтах. Усю українську визвольну боротьбу перебув як фронтовий старшина в 
складі 10. Янівської бриrади. За Збручем, в "Чотирикутнику смерти'', перебув 2-крат
ний тиф. В окруженні лід Махнівкою, дня 2.V.1920. р., попав в лольс1.кий полон і 
був через один рік в'язнем в Тухолі. - Живе в ЗДА. 

Олексій Евген, сотник, лікар УГА. Нар. в 1888. р. Першу світову війну перебув 
в австрійській армії, як лікар, на італійському фронті. В половині листопада 1918. р. 
вступив до УГА і через цілий час визвольної боротьби повнив службу як лікар в 7. 
Львівській бригаді. Був в "Чотирикутнику смерти". Перейшовши з групою Кравса до 
ЧСР, з початку був дікарем в таборі в йозефові, а потім в чеській армії. З ЧСР при
був в 1923. р. до Канади, але по однорічнім побуті вернув до Львова. Помер 24. ,1ю
того 19З4. р. у Львові. 

Олексишин Ярослав, поручннк УГА. Нар. 12. лютого 1890. р. у Войнилові, пов. 
Долина. Гімназію за1<інчив в Перемишлі. Першу світову війну закінчив як старшина
інвалід 80. п. п. в ранзі поручника. По розвалі Австрії зголосився негайно до УГА 
і від грудня 1918. р. був 1<омандантом міста Броди. За Збручем був в с. Зелені Ку
рилівці адьютантом команданта Армійського Вишколу в команді сот. Мих. Подоля
ка, а по його смерти став командантом того Вишколу. В часі переходу ЧУГА до Ді
євої Армії, в бою з большевиками під Рахнами в околиці Вапнярки, попав в полон, 
з якого в липні 1921. р. чудом вийшов на волю. У Львові належав кілька літ до 
Головної Упрваи УКТОДІ (опіка над інвалідами УГА). - Живе в ЗДА. 

Онишкевич Іван (брат Романа), поручник УСС. Нар. в 1896. р. в с. Хишевичі, 
пов. Рудки. Гімназію закінчив в Перемишлі. В серпні 1914. р. вступив до Леrіону 
УСС і брав участь в боях в Карпатах, з початку в сотні Левицького, а потім в кін
ній сотні під командою пор. Романа Камінського. В битві під Конюхами попав в ро
сійський полон, з якого вернув по упадку царату. В листопаді 1918. р. вступив до 
УГА і в кіннім загоні от. Долуда брав участь в боях під Львовом і в околицях Яно-
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ва, де попав в польський полон і був в'язнем "табору смерти" в Берестю над Бугом. 
По закінченні студій у Відні 1922. р., повіривши в облудну пропаганду про "україні
зацію", виїхав в Україну, де з кінцем 1928. р. ГПУ заслало його на 10 літ концтабору 
в околицях Печери. Під ескортою приїхав до Харкова на процес полк. Гр. Коссака. 
По процесі був знову засланий в околиці над Амуром і тут загинув без вістки. 

Онишкевич Роман, хорунжий УСС. Нар. 29.ХІ.1894. р. в с. Хишевичі, пов. Рудки. 
Гімназію закінчив в Перемишлі і Відні. В серпні 1914. р. вступив до УСС і брав участь 
в карпатських боях. По закінченні старшинської школи в 1915. р. приділений до 10. 
п. п" попав в бою під Лупковом в російський полон, з якого (Туркестан) втік в 
квітні 1917. р. до Києва і був свідком відродження Української Держави. В січні 
1919. р. зголосився до УГА і в складі 8. Самбірської бригади, в курені пор. Гладн
шовського,. а потім пор. Тарнавського, брав участь в офензиві під Вовчухами. Під 
час 1. відвороту УГА був ранений 15.V.1919. р. під Старою Волею. За Збручем, як 
виздоровець, перебув в Кам'янці 5-1сратний тиф. - Живе в ЗДА. 

Пачовський Васt1ль, четар УГА. Нар. 12.1.1878. р. в Жуличах, пов. Золочів. Стар
шина '35. п. п. Редактор "Просвітного Листка" і "Громадської думки" для полонених 
(українців) російської армії в таборі Вецляр. Основник і перший редактор органу 
УГА "Стрілець" і член Пресквартири при ДСВС. За Збручем працював в Міністерс
тві Преси й Пропаганди в Кам'янці. - Помер 5. квітня 1942. р. у Львові. 

Пачовський Микола, хорунжий УГА. Нар. 22.1.1894. р. в Березовиці Великій, пов. 
Тернопіль. Від серпня 1914. р. при Леrіоні УСС. Ранений на Лисоні 3.9.1916. і під Ко
нюхами 1.7.1917. попав в російський полон. Учасник Листопадового Зриву і вуличних 
боїв у Львові, а в складі 1. бригади УСС перебув усю визвольну боротьбу. Пережив 
5-кратний тиф. По роззброєнні галицьких частин, як вояк 5. Херсонсь1сої дивізії, пе
рейшов з групою Кравса до ЧСР. - Живе в ЗДА. 

Пилипець, отець Володимир, хорунжий-летун УГА. Нар. 14.2.1902. р. в Скалаті. 
Гімназію закінчив в Тернополі, а богословію у Львові. Один рік вістун 3. сотні 1. 
Летунського Полку УГА, підхорунжий учень-пільот 1. Запоріжського Окремого Авія
ційного Відділу Дієвої Армії, хорунжий 6. Стрілецької Січової дивізії, техн. курінь. 
- Живе в ЗДА. 

Пігут Володимир, поручник УГА. Нар. 24.IV.1898. р. в Тернополі. Як старшина ав
стрійської армії зголосився до Запасного Коша 1. Подільського полку ім. Петлюри і 
як командант сотні був приділений до 4. Золочівської бригади, в складі якої відбув 
усю визвольну боротьбу. В "Чотирикутнику смерти" пережив 5-кратний тиф. В окру
женні під Махнівкою, 2.V.1920. р., попав в польський полон. - Живе в ЗДА. 

Попович Богдан, четар УГА. Нар. 10.ІІІ.1898. р. в Павлові, пов. Радехів. Гімназію 
закінчив у Львові. Хорунжий 19. п. п. При УГА, в складі 10. Янівської бригади, як 
командант 16. сотні 4. куреня, перебув визвольну боротьбу, закінчуючи її в польсько
му по.тюні. Утік з табору полонених в Тухолі 1920. р. до ЧСР і там закін<шв агро
номічні студії в Празі. - Живе в ЗДА. 

Попович Іван, вістун УГА. Нар. 16.ХІ.1900. р. в с. Порі<1е Задвірнс, пов. Рудки. 
При УГА всю визвольну боротьбу перебув в рядах 7. Львівської бригади. Був в 
"Чотирикутншсу смерти" і перебув тиф. - )і{иве в ЗДА. 

Рижій Іван, саніт. поручншс УГА. Нар. 2.9.1892. р. в с. Цеперів, пов. Львів. Гім
назію і медичні студії закінчив у Львові. Як саніт. четар австрійської армії, від лис
топада 1918. р. повнив санітарну службу у Львові. По відході наших військ зі Льво
ва, арештований і вивезений до табору в Домбю, звідсіль 30. грудня 1918. р. втік 
до ЧСР, вернув до Стрия і приділенпй до 4. Золочівської бригади, перебув усю виз
воJ1ьну боротьбу. Був в "Чотирикутнику смерти". - Живе в ЗДА. 

Рудий Евген, четар УГА. Нар. 5.1.1891. р. в Грабові, пов. Долина. Від серпня 
1914. р. як доброволець в Легіоні УСС в сотні Вітовського. При УГА, від листопада 
1918. р. в 1. Гірській бригаді, з якою перейшов в травні 1919. р. до ЧСР. Командир 
УПА, Самбірської округи в 1942-43. рр. - Живе в ЗДА. 

РубінГер Лев, поручник УГА. Нар. 28.2. 1890. р. в Городку. Гімназію закінчив в 
Коломиї, а право у Львові. Четар 35. п. п. Командант скорострільної сотні в групі 
"Схід", а потім в 4. Золочівсь1сій бригаді. По видужанні з тифу член польового суду 
П. Корпусу, потім член Ревтрибуналу при Польовім Штабі ЧУГА; командант робітни
чого батальону в Казані; інструктор в школі червоних старшин в Києві.- Живе в ЗДА. 

Савчук Михайло, поручник УГА. Нар. 1. січня 1895. р. с. Перерів-Коломия. 
Гімназію закінчив в Коломиї і Відні, а політехніку в Бресляві (Німеччина) і Дан
цігу. Від 1915. р при Легіоні УУС, учасник боїв під Болеховом і Галичем. Дня l.Xr. 
1918. р. був командантом міста Снятин, а потім в складі 3. Бережанської бригади в 
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боях під Львовом. За Збручем, як харчовий старшина 11. Корпусу, перебув тиф, а 
вкінці польський полон. - Живе в ЗДА. 

Свистун Теодор, четар УГА. Нар. 21.IV.1900. р. в с. Сороцько, пов. Скалат. Гім
назію закінчив в Тернополі. Як командант 4.сотні в Козацькім Загоні ім. Гонти, а 
потім в 2. курені 10. Янівської бриrади перебув усю визвольну боротьбу, яку за
кінчив у Волинській дивізії Дієвої Армії. - Живе в ЗДА. 

Семчук Лука, четар УГА. Нар. 31.Х.1892. р. в с. Побужани, пов. Камінка Струми
лова. Учительський семінар закінчив в Чорткові. Визвольну боротьбу перебув як ко
мандант чети золочівської сотні в складі 6. Равської бриrади, а потім в Армійськім 
Вишколі. З галицькими частинами 5. Херсонської дивізії перейшов до ЧСР. -
Живе в ЗДА. 

Сеньківський Теодозій, вістун УСС. Нар. 27.2.1900. р. в Тернополі, де закінчив 
гімназію, а медичні студії в Грацу. В 1917. р. зголосився до Леrіону УСС. Як ви
школений телефоніст, а потім і рахунковий, перебув визвольну боротьбу в допо
міжних формаціях П. Корпусу. Був в "Чотирикутнику смерти" і пережив тиф. -
Живе в ЗДА. 

Сидорак Іван, стрілець УГА. Нар. 15.1.1894. р. в с. Слобода Золота, пов. Бережа
ни. Від листопада 1918. р. в рядах бережанського куреня в складі групи Кравса. В 
травні 1919. р. перейшов разом з частинами 1. Гірської бриrади до ЧСР, до табору 
в Німецькім Ябліннім. 

· Соневицький Юліян, четар УГА. Нар. 23. ІХ. 1889. р. в с. Переволока-Бучач. Гім
назію закінчив в Бережанах, а університет у Львові. При УГА, від листопада 1918. р., 
повнив обов'язки бриrадного ветерина:~;я в складі 3. Бережанської бриrади. Був в 
"Чотирикутни"у смерти", потім при 5. Херсонській дивізії. - Живе в ЗдА. 

Старух, отець Микола, підхорунжий УГА. Нар. 24.ХІІ.1893. р. в Бурштині, пов. 
Рогатин. Гімназію закінчив в Перемишлі. В 1915. р. був вивезений разом з батьком 
(посол ДО галицького сойму) ДО Росії, по розвалі царату був в ес, а від 1919. р. 
при УГА, в Розвід чім Відділі Нач. Команди аж до ліквідації УГА.- Живе в ЗдА. 

Струк Лев, хорунжий УГА. Нар. 21.VI.1898. р. в Стебнику, пов. Дрогобич. Гім
назію закінчив в Дрогобичі. Як нездібний до фронтової служби внаслідок тяжкого 
поранення в Сербії, при УГА повнив службу в запільних формаціях ІІІ. Корпусу. 
Був в "Чотирикутнику смерти". - Живе в ЗДА. 

Тершаковець Іван, хорунжий УГА. Нар. 4.ІІІ.1899. р. в с. Кліцко, пов. Рудки. Гім
назію закінчив у Львові. Учасник боїв у Львові (залога в Оссолінеум), ранений, 
попав в польський полон, втік з Кракова і через Відень та Будапешт вернув в груд
ні 1918. р. назад до Стрия. В складі 4. Золочівської бриrади, а потім в 10. бриrаді 
як командант технічної сотні, перебув усю визвольну боротьбу, яку закінчив в по
лоні в Тухолі. 

Урбанович, отець Микола, поручник УГА. Нар. 14.Х.1894. р. в Березові Вижнім. 
пов. Коломия. Від 1914. р. при Леrіоні УСС, від 1916. р. хорунжий австрійського 7. 
п. драrунів, при УГА в ранзі четаря як командант сотні 1. куреня 7. Львівської бри
rади, був 19. квітня 1919. р. тяжко ранений в бою під Любінем Вел. За Збручем, по 
.чіквідації УГА, поручник 2. кінного полку ім. М. Залізняка. - Живе в Канаді. 

Федусь Теодор, десяпшк УГА. Нар. 21.ХІ.1890. р. в с. Штиківці, пов. Броди. В 
1895. р. переселився з родиною до Боснії, покінчив торговельну школу в Сараєво і 
тут належав до підпільної орrанізації "Радпічка Борьба". В 1909. р. виїхав до Катери
нослава, звідки повернув назад до Австрії і по закінченні підстаршипської школи 
при 80. п. п. був приділений до військової поліції, в якій служив 7. років у Львові. 
Учасник Листопадового Зриву. При УГА був підстаршиною польової жандармерії. 
- Живе в ЗДА. 

Франко Петро, поручник УСС, сотник-летун УГА. Нар. 12.VII.1890. р. в Нагуєви
чах, пов. Дрогобич, як син письменника Івана Франка. Від серпня 1914. р. при Ле
rіоні УСС як командант сотні в ранзі поручника, при УГА організатор летунського 
полку в Краснім в ранзі сотника. Під московською окупацією був в 1940-41. рр. Де
путатом до Верховної Ради СССР. Опісля засланий, нема про нього вістки. 

Федак Степан, четар УГА. Нар. 6.V.1901. р. у Львові як син д-ра Ст. Федака. 
Як 17-літній юнак, вступив 1915. р. до Леrіону УСС і брав участь в бою під Коню
хами. В 1917. р. вступив до Військової Академії у Вінер-Нойштадт біля Відня. Адью
тант 14. п. п. в складі 7. Львівської бриrади. В часі офензиви на Київ, в липні 1919. 
р., ранений в бою з большевиками. По ліквідації УГА був в рядах Дієвої Армії. Як 
член УВО, виконав 25. листопада 1921. р. у Львові атентат на Пілсудського і воє
воду Грабовського. - Пропав без вістки в 1945. р. підчас наїзду Червоної Армії 
на Німеччину. 
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Чайківський Михайло, стрілець УГА. Нар. 2.ІІІ.1892. р. в Білобожниці, пов. Чорт
ків. Учител"ський семінар закінчив в Чорткові. Вернувши в 1919. р. з російського 
полону, закінчив при УГА Старшинську Школу Піхоти при Армійськім Вишколі. 
Перебув тиф і при кінці 1919. р. в Кам'янецькім шпиталі попав в польський полон.
Живе в ЗдА. 

Ч1mчар МихаАJІО, вістун УГА. Нар. 17.ХІ.1900. р. в Камінці Струмиловій. Від лис
топада 1918. р. при УГА як інструктор-підстаршина у Вишколі 1. Корпусу. Був в 
·~чотирикутнику смерти". - Живе в ЗДА. 

Чучман Сидір, сотник УГА. Нар. 10.VI.1890. р. в Буську. Гімназію і право закін
чив у Львові. Учасник боїв у Львові, де 5. листопада 1918. р., ранений, попав в поль
ський полон. Втік <: табору полонених в Домбю і через Прагу і Відень вернув до 
Тернополя. Провідник місії до Будапешту для закупна воєнного виряду, потім вій
ськовий аташе від уряду ЗОУНР в Будапешті, а вкінці при уряді диктатора Петру
шевича у Відні. - Помер 18.VIIl.1942. р. у Львові. 

Чучман Юліян, четар УГА (брат Сидора). Нар. в 1897. р. в Буську. Гімназію за
кінчив у Львові. В серпні 1914. р. при Леrіоні УСС і як провідник "двадцятки" попав 
в російський полон і за спробу втечі з нього воєнний суд у Тернополі засудив його 
на 5 літ каторги біля Владивостока. За часів ЗОУНР був призначений до диплома
тичної служби і, як адьютант полк. Вітовського, в поворотній дорозі з Мирової Кон
ференції у Парижі, згинув в літаковій катастрофі 8. липня 1919. р. на Шлеську. -
Похований в Берліні. 

Шавала Михайло, поручник УГА. Нар. 19.ХІ.1892. р. в с. Стара Сіль, пов. Ста
рий Самбір. Учительський семінар закінчив в Самборі. Як командант сотні в курені 
сот. Петрикевича, брав участь в боях від листопада 1918. р. на фронті боєвої групи 
"Старий Самбір", з якою перейшов до ЧСР. - Живе в ЗДА. 

Шарик Михайло, десятник-летун УГА. Нар. 24.Х.1901. р. в Денисові, пов. Терно
піль. Стрілець-доброволець 1. Подільського Полку ім. Петлюри, скорострільчик 1. 
сотні Летунського Полку УГА, десятник Авіяційного Відділу Дієвої Армії. Був в "Чо
тирикутнику смерти". - Живе в Канаді. 

Шмата Василь, четар УГА. Нар. 26.Vlll.1889. р. в с. Крнвеньке, пов. Копичинці. 
Українську визвольну боротьбу (від грудня 1918. р.) перебув як командант скоро
стрільної сотні в складі 9. Белзької бриrади. Був в "Чотирикутнику смерти". Службу 
в УГА закінчив в полоні в Тухолі.- Помер 18.ХІІ.1956. р. в Ню Гейвен, ЗДА. 

Шухевич Степан, отаман УГА. Нар. 1. січня 1876. р. в с. Серафинці, пов. Горо
денка. 1Командант куреня УСС в 1914. р" командант 4. Золочівської бриrади, персо
нальний референт Начальної Команди УГА, член Ревтрибуналу ЧУГА, член Ліквіда
ційної Комісії УГА. Закінчив право у Л ~.вові і був визначним оборонцем членів УВО
ОУН в польських судах. Пережив "Чотирикутник смерти". - Помер 6. червня 1945. 
р. в м. Амберr, Західня Німеччина. 

Юрків Іван, поручник УГА. Нар. 31.V.1898. р. в Корничах, пов. Самбір. Гімназію 
закінчив в Самборі. Хорунжий в Леrіоні УСС (гуцульська сотня), четар УСС. (учас
ник бою під Мотовилівкою), командант сотні в 11. Стрийській бриrаді, учасник Зи
мового Походу, вояк "Карпатської Січі" (бої з чехами і мадярами в Хусті), коман
дант 2. куреня Українського Леrіону (перед німецько-польською війною), командант 
української поліції в Білій Підляській і в Білгораю, адьютант протипанцирної бриrади 
"Вільна Україна" в команді полк. Дяченка, бій з червоною армією під Дрезденом 
(12.IV.1945. р.), по капітуляції Німечини большевицький полон, утеча з нього (12.5. 
1945. р.), на кінець американський 2-місячний полон. Був в Англії, тепер в ЗДА. 

Яцура Федір, четар УГА. Нар. 7.ІІІ.1897. р. в с. Желдець, пов. Жовква. Гімназію і 
технологічний інститут закінчив у Львові. Від 1914. до 1918. р. при Леrіоиі УСС, від 
грудия 1919. р. при 1. Летунськім полку УГА в Краснім, в ранзі підхорунжого. За 
Збручем був в автопанцирнім дивізіоні корпусу СС, а вкінці, як хорунжий, зі стано
вищем старшого старшини в батерії ч. 2. Активний член УВО і ОУН. - Живе в ЗДА. 

Янович ОсІDІ, четар-суддя УГА. Нар. 5.ІІІ.1892. р. в с. Хотінь, пов. Калуш. Гімна
зію і право закінчив у Львові. В рядах УГА, від листопада 1918. р., як хорунжий, 
брав зі стрийською залогою участь у виправі на Закарпапя, на Мукачів. Як нездіб
ний до фронтової служби (внаслідок тяжкого поранення в Альпах), повнив обов'яз
ки члена Польового Суду ІІІ. Корпусу і при Команді Етапу. Був в "Чотирикутнику 
смерти". - Живе в ЗдА. 
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Слово від видавця 
Передісторія Великого Зриву 17 
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ЖИТТЄПИС ВИДАВЦЯ 

Дмитро Микитюк нар. 8-го серпня 

1899. р. в с . Раківчик, пов. Коломия. Хо

див до rімназії в Коломиї. У серпні 1914. 
вступив як доброволець до Українських 

Січових Стрільців і був приділений до 

сотні rорука, 2-го куреня в команді сот. 

Григорія Коссака в 1914. - 1915. рр., та 

в дальшім наступі УСС-ів дня 2-го ли

стопада 1915. р., був ранений під селом 

Семиківці над Стрипою. 

У часі українсько - польської війни 

повнив службу в складі 2-ої Ко.1омий

ської бриrади, а при кінці червня 1919. 
р. відійшов, як підхорунжий, на приказ 

Начальної Команди (Наказ Військам, 

ч. 64, з дня 25-го червня 1919. р . ) до 

Старшинської Школи Піхоти, яка з по

чатку мала свій осідок в містечку Тов

стім, потім в с. Цигани, біля Скали, а вкінці в Гуті Чугорській, Ново

Ушицького повіту. По закінченні Старшинської Школи дня 8-го жовтня 

1919. р. був піднесений Начальною Командою (у Вінниці) до ступня 

хорунжого і був призначений до Вишколу 11. Корпусу, який мав свій 

осідок в м . Лятичеві під командою сот. Остапа Кравця. В жахливім 

"Чотирикутнику Смерти" пережив трикратний тиф. По реорганізації 

УГА в ЧУГ А був приділений до сотні охорони залізниць в Бердичеві. 
Разом з деякими частинами 1-ої бриrади УСС щасливо видістався з 

польського окруження в .Махнівці (коло Козятина). По одисеї остан

ньої баєвої частини УГА в команді полк. Бізанца між польським і боль

шевицьким фронтом, прибув в половині травня до Вінниці, а потім, 

30-го травня, на припоручення ген. Павленка був приділений до 5. 
Херсонської дивізії, з якою відбув відворот за Дністер до Городенки, 

а потім до містечка Гвіздець. Перед відходом групи Кравса до Ч.С.Р. 

виконав з кінною стежою приказ пор. Ореста Онуляка і перервав те

леrрафічний зв'язок між Городенкою і Гвіздцем. Кінна погоня штабу 

5. Херсонської дивізії затримала його і відослала під конвоєм до шта
бу Дієвої Армії у Станиславові. По 3 днях увязнення був приділений до 
залізно-дорожної Управи. Був заступником команданта двірця в Хрип

лині, Бучачі і Гусятині. В часі капітуляції Дієвої Армії, оминув щасливо 

польські табори для інтернованих. 

У місяці травні 1930. р. прибув до Канади і стало замешкав у місті 

Вінніпеrу. Тут включився до існуючих національних організацій. У 

1938. р. був ініціятором та організатором Станиці Бувших Українсь

ких Вояків, де виконував незмінний пост справника через 15 років, а 
опісля став головою цієї Станиці. Належить до діяльних членів укра 

їнсько-католицької катедри св . Володимира й Ольги і до управи за

помогової організації "Взаїмна Поміч", Відділ 1-ий у Вінніпеrу. 



РЕЧЕВІ ДРУКАРСЬКІ ПОМИЛКИ 

20. сторінка, 15 рядо1< з долу надруковано "еш1скоп Григорій Як11мович", а має 
бути "Яхимович". 

ЗО. сторінка, 22 рядо1< з гори, надруковано "18 червня", а має бути "28 червня". 
91. сторінка, під світлиною (в низу), є "пор. Михайло Гоїв", а має бути "пор. 

Михайло Гой". 
92. сторінка, 6 рядок з горн , є "сот. Мирон Луцьк11й" , а має бути "сот. Остап 

Луцький". 
139. сторінка, під світ,шною (в низу), є " сот. Ярослав Се.1езінка", а має бут11 

"отаман Ярослав Селезінка" . 
НЮ. сторінка, 2-rий рSJдок з долу, є "Винничук", а має буш "Вельничук". 
216. сторінка, 17 рядок з долу, є "(інж. Ос11п Черник)", а має бути "(інж. Іван 

Черник)". 
404. сторінка, 6 рядоІ( з ~·ори, є "5. Белзька бригада" , а має бути "9 Белзька 

бригада". 
На сторінці 669., до ;юптєпису Івзна Сидора ка, треба додат11 : ЖИВЕ В ЗдА. 
На сторінці 669., до паптєпнсу Івана Тершаковця, треба додатн: ЖИВЕ В ЗДА. 

, 

УНРАїНА У ВІЙНІ ~ 
ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ !.? 

Цю історично-воєнну книгу напи

сав один з найвидатніших полковод

ців Дієвої Армії, кол. боєвий коман · 
дант З-ої Залізної Дивізії, генерал 

хорунжий Олександер Удовиченко. 

Передмову до неї написав кол. чіль

ний аліянтський стратег, був. коман

дант Сальонікським фронтом в часі 

першої світової війни на Балкані, 

генерал Анріс. 

Це дуже цінна праця про нашу 

визвольну боротьбу. - 180 сторі11 

великої вісімки і 90 знимок. З дво

тисячного накладу залишилося ще ; 

Замовлення разом з готівкою в сумі 4.00 дол. слати на адресу . 
видавця: D. Mykytiuk, 386 Selkirk Ave., Winnipeg 4, Мап., Canada. 

кільканадцять примірників. і' 
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ПОЛКОВНИК ВАСИЛЬ ВИШИВАНИЙ - Написав отаман 
УСС, д-р Никифор Гірняк. Дуже цінна студія про полковник:1 

Української Армії, великого приятеля українського народу, архи

князя Вільгельма Габсбурга (Василя Вишиваного) . Студія має 

72 сторін і 4 світлини ніде не поміщених. 

Замовлення разом з 1.00 дол. слати на адресу видавця: 
D. Mykytiuk, 386 Selkirk А ve., Winnipeg 4, Мап., Canada. 
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