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ЗАМІСТЬ ВСТУПНОГО СЛОВА 

Великі вікопомні події відбулися в житті нашо~о 

народу протя~ом останніх десятирі-ч.. 
Після вікової неволі ми вийшли на Ш.ІІ.ЯХ вільної 

нації і, здобувши свою державу,· боронили її власною 

збройною силою. 

У 1914 р. формації Українських Сі-ч.ових Стрільців 
запо-ч.аткували ор~анізацію українсько~о війська, а по 

розвалі царської .московської і ~абсбурзької імперій, 
процес творення. української національної армії відбу

вався переважно в обставинах національної революції 

і війни в обороні про~олошеної державности перед .мос

ковськими і польськими напасниками. 

Такий стан в обставинах національної революції 

і війни був оправданий і навіть конечний, хо-ч. з дру-
1.о~о боку виїмкові обставини давали на~оду для без

відповідальних одиниць - "отаманів" творити залежні 
від них "пашківські республіки" і не підпоряд?Совува
тись саоїй центральній владі. Так постало явище ота
.манії, що у вирішальній добі нашої історії віді~рало 

фатальну ролю. 

"Ота.мани" -ч.асто проявляли ба~ато ~еройства і по
святи в боротьбі з нашими національними воро~а.ми, 
але виступаючи відокремлено, вони розпорошували на

ціональну енерtію, анархізували життя і вза~алі де

мобілізували наші національні сили. 

Автор cnoiaдy "На Львів і Київ", що йо~о 
Видавництво "Гомін України" видало окремою книж
кою, займається ~оловни.м -ч.ино.м військовими опера

ціями полку, -ч.и радше куреня., в якому він був вояком. 



Про дія.дьність "отаманів" з~адує дише nрина~ідно. 
На те.му визводьноі боротьби 1917 - 1920 років в -нас 

існує дос~~ть ба~атий .мемуарний .матерія.д. З~адати хо

ча б спо~ади ~енерадів: В. Петрова, М. 0.медя.новича

Павденка, М. Каnустя.нсько~о, О. Удовиченка, nодк. О. 

Доценка, сотн. О. Кузьми ("Бої за Львів") і ба~ато ін

ших. Чи.мадо вартіс-но~о .матерія.ду будо в.міще-но nро

тя.~о.м років -на сторінках жур'Наду "Літопис Червоної 
Кмини" і в різних інших :ж:ур'НаJ/.ах та часописах, ~о

.1~овно на рідних зе.мдя.х і всюди, де жи.л.и -наші .л.юди. 
На жадь з-начна частина тих сnо~адів у заверюсі дру

'lОЇ світової війни за~ину.л.а і сьо~одні недоступ-на, чи 
ледве доступ-на вза~мі. Крі.м то~о ие .можиа nо.ми

иути факту, що .майже всі сnо~ади -наших авторів

учасииків визво.л.ьиих з.ма~аиь те.матичио охоплюють 

якийсь одии відтииок боротьби, uanp. "Похід украіи
ських армій -на Киів-Одесу", "Зимовий похід" "Бої за 
Львів" і т. д. Виїмок стаиовить до якоїсь .міри спо~ад 
ieu. О. Удовичеика "Украї-на в боротьбі за державність" 
і "Історія. Украіисько~о Війська" - видаиня І. Тикто
ра, що дають пм.л.я.д иа ціJІ.ість військових операцій 

украіиських армій у визводьиій війиі. Все ж ці сnо

~ади опрацьовували дюди, що займали відnовідадьиі 
стаиовища в армії і безумовио з позицій тих стаиовищ 

бачUJІ.и і зими та оціиювми подіі. Досі, .мабуть, ие бу.л.о 

спо~аду рядово~о воя.ка, що був учасиико.м боїв иа ~о
ловиих фроитах боротьби і все, що пережив, спосте

рі~ і запам'ятав, видав-би 'К'Нижкою. Таким воя.ком і 

автором сnо~адів є автор цієї киижки-спмаду - "На 

Львів і Київ" проф. В. Во.л.ицький, я.кий в раизі добро

водьця - вояка пройшов ка.мnаиію боїв з по.л.яка.ми під 

Львовом і в Галичииі, а відтак - у поході об'єднаних 

українських ар.мій иа Київ, здобуттю Києва, боротьбі 

з Деиікіиом, переході до ар.міі ~ен. Оме.л.яиовича-Пав

.л.енка, боях з бодьшевиками і, врешті, повернення на 

6 



311.ищені війною рідні зе.мJtі, під польською збройною 

окупацією. 

У деко~о може постати питання, чи спо~ад В. Во

лицько~о не передавнений і чи вза~алі те.ма боротьби 

1917-1920 рр. актуальна в сучасній добі. 

Попереду на то~о роду можливе питання ми вже 
посередньо відповіли. Тут приходиться підкреслити, 
що розпочата визвольна боротьба в 1917-1920 рО'КаХ 

не закінчилася і в різних формах продовжується до 
сьо~одні. Політична ситуація в світі у постійно.му кри

зовому стані і одно~о дня можуть за.існувати подіі, що 

породять нові можливості боротьби. Маючи таким чи
ном на увазі наше майбутнє, муси.мо знати дО'КЛадно 

про все, що привело нас до поразок в минуло.му, щоб 
не повторити цих самих фатальних помилок. В. Во

лицький при~адує нам у своїх cnoiaдax з яким дові
р'ям ставився наш політичний провід Західньої Укра
їнськоі Народньоі Республіки до так званих делеtатів 

Антанти, що були нічим іпши.м, як тільки помічника

ми поляків і своє уповноваження використали, щоб 
обдурити нас і дати з.мо~у полякам підсилити їхні 
збройні сили. Зовсім подібну по.милку нашо~о проводу 
при~адує нам В. Волицький, коли наші вояки жертвою 

крови здобули столицю України Київ, а нерозважпа 
політика нашо~о проводу віддала без бою нашу пере

.мо~у найлютішому воро~ові України - ~ен. Денікінові. 

Просто не хочеться вірити, щоб у вирішальній хвилині 

боротьби за державну волю народу, провід давав на
каз - стримувати воро~а, але не стріляти! А тим ча

сом ще живі учасники тих фатальних по.милО'К і зв'я

заних З ни.ми подій СЬО'tОдНі не можуть приховати сво~о 
обурення і зворушення, з~адуючи ці подіі. 

А чи не намовляють нас з усіх бй'Ків і сьо~одні 
у так зв. вільно.му світі не ставити кате~орично наших 

політичних дома~ань і цілей, і приймати з довір'ям no-
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ради тих, що при владі в сучас'Ному світі? І чи 'Немае 
в пас людей, що та'Ку політи'Ку схвалюють і 'Навіть 

пра'Кти'Ч'НО її здійс'Нюють? То.му піз'Навай.мо до'Кладно 

все, що було світло~о і добро~о в 'Нашо.му .ми'Нуло.му і 

що було зло~о і Ш'Кідливо~о і будьмо ~отові зустрі'Нути 
паше .майбут'Не без по.мило'К .минуло~о. Та'К при~отова

'НUХ 'Нас 'Не зас'Кочать і 'Не ошу'Кають а'Ні події, а'Ні люди 

і .чи дійде.мо до своєї .мети. 

В. Волиць'Кий, побіч вартіс'Но~о і цікаво~о .матерія

лу про воЄ'Н'Ні дії і труди та чисель'Ні ~ероЇ'Ч'Ні подви~и 
'Наших вояків, у своїх, подекуди поетизова'НиХ ко.ме'Н

тарях, зовсім влуч'Но відтворив і зобразив атмосферу 
то~о часу, настрої вояків і 'Населе'Н'НЯ, що nа'Нували 

тоді 'На наших зе.м.яях, в обста'Новці вій'Ни і революції. 

То.му слуш'На 'Кі'Нцева дум'Ка автора, що спо~ад мо
же послужити "доброю ле'Ктурою для 'Нашо~о .молодо~о 
пО'Колі'Нnя". Ми дода.мо - для 'КОЖ'НО~о у'КраЇ'НЦЯ. 

І. Вара'Ниця 
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СЛОВО ВІД АВТОРА 

У споминах про українську визвольну війну 1918-
1920 років автори часто згадують Гуцульщину, Коло
мию, Покуття, а також Буковину. 

В цьому нічого надзвичайного: в Коломиї та в її 

окрузі, після зриву 1-го листопада 1918 р., встанов

лення Західньої Української Народньої Республіки і 

її державної влади, з українського вояцтва, що масово 

верталося додому з далеких фронтів наддунайської 

імперії Габ·сбурrів - поспішно організувалася укра

їнська збройна сиЛ'а. Кожного тижня, починаючи з 9-го 
листопада, на фронт пі·д Львів, у район Самбора-Хирова 

й Рави Руської-Угнева відходили ·звідсіля похідні ку

рені українських воякі·в колишніх ав1стрійських "ц.к." 

піших полків 24-го і 36-го, що їх тепер названо іменами 

українських ·гетьманів: перший - ім. гетьмана Петра 

Дорошенка, другий - гетьмана Івана Мазепи. 

Одночасно на ті ж фронти відходили з Коломиї 

гарматні батерії. 

До українського війська я зголосився добровільцем 

і, як "однорічний стрілець", був включений до Третьо

го похідного куреня 24 п.п. ім. гетьмана Петра Доро

шенка. В складі куреня, 16-го грудня 1918 року, я ви
їхав до Городенки, де заі•снувала загроза з боку руму

нів, а звідтіля, два дні пізніше, тобто 18 грудня 1918 р. 
- пі~ Львів. 

В рядах цього куреня пройшов вояцький шлях 

боїов з поляками, починаючи від Сокільник-Персенківки 
під Львовом, через стрийська-калуське Підкарпаття, 
наддністрянські райони галицького Поділля, бережан-
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сько-рогатинське Опілля по Фірлеїв у червневій офен
зиві 1919 року і у відступі, у липні 1919 р., цими сами
ми шляхами - по Збруч. 

За Збручем, - у боях цього ж куреня, - від Жме

ринки до Киева. 

У квітні 1920 р., визволившись з-під зверхництва 

большевиків, курінь стояв на проти'большевицькому 
фронті під Курилівцями Мурованими, в районі Моги
лева над Дністром, готуючись до наступу в рядах армії 

УНР. 

Закінчилися воєнні труди духово-непереможного 

куреня в польському таборі полонених у Тухолі на 

Помор'ю. 

Бажаючи вшанувати славну пам'ять вірних висо

ким ідеалам Батьківщини і послушних наказові Пер

шого Листопада вояків-побратимів, що полягли на виз

вольному шляху кривавих боїв куреня - передаю до 

рук української громади мої відомості про його воєнні 

чини та про реа·~ію стрілецтва на несправедливий 

політичний диктат всесильної тоді Ради Амбасадорів 

у Парижі. 

Я не старшина, що здебільша є авторами споминів 
про ча·си виз·вольних змагань. 

Військову "кар'єру" в 3/24 курені я закінчив сту
пенем однорічного підстаршини. З військовими спра

вами "познайомився" ще до визвольної війни в 1913 р., 
коли був учнем 4-ої кляси української приватної гім

назії в Рогатині. Під проводом директора гімназії, проф. 
Михайла Галущинського, і вчителів, що були резерво

вими старшинами австрійської армії - Гната Мартин

ця, Миколи Бабина, Франца Кондрацького, д-ра Ни

кифора Гірняка, Лева Смулки і Миколи Угрина-Без

грішного в осені того року учні старших кляс (найви

щою клясою в гімназії бу ла тоді VII кляса, а всіх учні'В 
було 988), в числі біля 200 юнаків, проходили військові 
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Автор СПОr&дУ 

Ва~иль Волицький 

нічні теренові вправи на полях Рогатина і сумежних 

Кутківців та Підвиння. "Поглибив" оці "знання" тео
ретично в жовтні 1918 р., як учень VIII кл. української 
приватної гімназії в Городенці, включившися в конспі

ративний уtfНівський гурток, що приготовлявся до 

збройного виступу за здобуття української держави 

в Галичині. 

В гуртку були всі мої товариші з VIII кл.: Євген 
Вулик, Євген Перейма, Роман Погорецький, Микола 

Рибак, Теодозій Руденський, Василь Токарик. Також 

належали до гуртка абсольвенти гімназії - Андрій 

Вівчарук, Роман rеруляк і Володимир Садовський та 
вояки, що бу ли у відпустці і складали гімназійні і спи-
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ти: Михайло Бабій, Володимир Гафткович, Славко Ви
гнанський1), Юрко Боюк2), Микола Ка'Сіян, Степан Са

вочка, Конол, Андрій (Грім) Чайковський (по війні го

лосний в Городенщині "опришок"), Матвій Я.ворський1) 
і підхор. 'УСС Лев Лісковацький - найстарший за 

військовим ступенем. На початку жовтня 1918 р. він 

познайомив нас на секретних сходинах, що відбулися 
в одній гі'М1назійній залі, з цілями і завданнями гуртка. 

В ході назріваючих подій - до гуртка були втяг

нені також учні нижчих кляс: Володимир Боднарчук, 
Володимир В'ялий, Василь Величковський, Денис Гев

ко, Василь Дідич, Омелян Шкляр і Роман Могильниць

кий. 

Державну владу в місті і повіті перебрав провід 

українців щойно 3-го листопада 1918 р. і того ж дня 

наш гурток виявив себе чинно, роззброюючи жандар

мів мі'сцевої станиці і військову охорону цукроварні 

на Кутиківці, а в наступних днях транспорти австрій

СЬ'ких вояків, що з Басарабії добиралися в рідні сторони 

на 'Угорщині та інших країнах кол. австрійської імперії. 

Військовим комендантом Городенки і повіту при

значено пор. Івана Чайку, що перебував на відпустці 

в Стрільчу, а на становище старости - "повітового ко
місара" - д-ра Теофіля Окуневського, відомого укра

їнського парляментариста. 

На вkтку, що українці мусіли залишити Львів, 

увесь наш гурток зголосив,ся до служби на фронті. 

З нашим гуртком рвався на війну також Михайло 

Колодзінський3), тоді учень 4-ої кл. З ув·аги на його 
молоденький вік - призовна комісія його не прийняла. 

1) ПІДІС1'а.ршина ·УСС поліr у сіІчні 1919 у Сихові пі\Ц ЛЬ.ВОІВОІМ. 
2) Померли в 20 рр. в ЮзефОІВі в таборі інтернОІВ'аІНИХ вояків 

УГА. 
3) У 30-их рр. ІВЇ.ЦОІМИ!Й актив.ний бойОІВик ОУН, по.ліr 1938 р. 

у Карпа'І'Сюtій У1К1Раq1ні. 
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Для характеристики тогочасних настроїв серед мо

лоді старших кляс городенської гімназії годиться зга

дати, що увесь наш гурток поставив·ся неrативно до 

пропонованого нам старшинського вишколу в органі

зованій тоді школі старшин в КоломиІї. Ми були не 
здібні думати про те, наскільки наша постава до пи

тання старшинського ·вишколу бу ла оправдана. 

Ми знали одне - фронт вимагав допомоги. У во

єнному юнацькому запалі ми рвалися на фронт з ві

рою, що на фронті скоро здобудемо практичний вишкіл 

і станемо добрими вояками. 

Мої спогади, - історію 3/24 куреня, написав я на 
основі свого власного вояцького нотатника і такого ж 

нотатника пор. Петра Кривоносюка, адьютанта куреня. 

Почав їх писати 1928 року і для уточнення деяких мо
ментів з боїв куреня на стрийському Підкарпаттю і 

у Василькові на Київщині, зу·стрічався того року (1928) 
в кол. поруtmика Петра Кривоносюка у Воскресінцях 

б. Коломиї з бувшими вояками 3/24 куреня - учасни
ками бої·в. Дещо подав мені усно кол. поручник того ж 

куреня Василь Юрченко, який в 1928/1929 році, як 
і я, мешкав в Академічному Домі у Львові, студіюючи 

тоді торговельні науки в "Торговельній Школі" Това

риства "Просвіта", при вул. Корняктів ч. 1. 

Фраrменти моїх спогадів про 3/24 курінь, за під
писом Василь Бояринич, друкував львівський "Новий 
Час" у 1930 рр., у Канаді - "Канадійський Фармер" 

у календарі на 1948 рік і "Новий Шлях" - Вінніпеr -
1949 р. та "Гомін України" в Торонті - в 50-их роках. 

Пізніше я доповнив мою працю матеріялами, що 

їх одержав шляхом листування з колишніми старши

нами куреня: сот. Данилом Бізанцом, що був третім 

з ряду командиром куреня, з пор. Степаном Слюсар-
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чуком, пор. Володимиром Феданковим, чет. Василем 

Ма~rеимцем, хор. Климом Царуком та матеріялами, 

що їх в усних розмовах пер~ав мені кол. булавний 

старший десятник Василь Ілащук. 

Інші використані джерела подано при кінці цьоrо 

споrаду. 
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ПІД ПРАПОРИ 24-ro ПІХОТНОГО ПОЛКУ 
ІМ. ГЕТЬМАНА ПЕТРА ДОРОШЕНКА 

КОJІО\\ІИЯ, 8 ГР№fЯ 1918 р. 

"На ~і окрИІПі:в ІМОІРОО. На 'іОКристо-.аніЖ'Ні nоля 
Городенки nЯІГа'В вечірній с.у~мерк. Приок:ореним юроком 

дороrою ,цо зал.і:з.ничноі С'І'ЗІІЩії ішла наша заsжди без

журна Іl'ІРОІМЩЦа rорОІЦеись~rої rімнааі1. ЗахОІПJІена за.rа.ль

НИІІІІ ПОІРИІВОІМ, вОІИа СТу!Паі.!Іа на шлях вЦцnовідальних зав

дань - 'l'РУд.Lв віJпьн:их фОМад:яи. 
Прощаючи, провожа.ли її 6JІИІЗЬІКі і р!~цні." 

(З ВОЯІЦЬІКОГО нота'і"НИ1К'а) 

Третя декада листопада незабутнього 1918-го року 
пройшла на Покутті й в гуцульських горах під знаком 

тривоги. Вістка - "впала столиця" - зелектризувала 
верховини-доли і сумом важким та соромом гнітючим 

навие.ла над вільною країною, будила з похмілля по

чаткових тріюмфі'В, пригадувала потребу найвищої 

жертви для розкованої з вікових кайданів Батьківщини, 

кликала до праці і чину. 

"До зброї, до діла!" - лунав усюди наказ. 

Заворушилися задумані гори й покутські доли; 

росли свідомі великих і трудних завдань дисципліно

вані ряди армії вільної нації. 

В неділю, 8-го грудня 1918 р. увечорі, йшла в місто 
з коломийської залізничої стаІЩії гомінкими, яскраво 

освітленими вулицями, громада 30 учнів городенської 
гімназії. В підхмарній світляній позолоті, що бальдахи

мом нависла над містом, герцював крилатий, життєра

дісний гомін маршових пісень. "Ми поляжем, щоб сла
ву й волю і честь, рідний краю, здобути тобі" - плило 
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десь з недалекої бічної вулиці розкотистою хвилею мо

гутньо, святково й рішуче, а ген над середмі'СТЯМ, чи 

може над периферіями, вмирало в звуках радісно-про

щального: "Щасливая тая ,цоріженька, куди вони 

йдуть"." 
Мабуть, не одні ми проміняли сьогодні безжурне 

парубоче бурлакування на службу у рідному війську. 

З парканів і мурів міста закликали прохожих тов

стелезні чорні друки цілої низки наказів окружної 

військової команди й розпорядків державно-адміністра

ційної та міської влади. Між ними тут і там іще зали

шився добре відомий нам "Наказ Військам Окружної 
Области Коломия, Печеніжин, Косів, Городенка, Сня

тин" з 8-го листопада 1918 р.4): 

"Українські Жовніри, 

"Ук р а ї н с ь к и й Н а р од е !" 

,,rНа~ці.йшла ІВКі.нці хвиля, за •якою ми ці.лі століТ'l'я так дуже 
т.ужили - ба·нуаали. Встала Наша ІІJра~вда, Встала Наша Воля. 

Ми вк:і1ІЩі QМJІИ ЮlШИІМИ ПаІНаJМИ на !Р~ЇІЙ', !Юр()ВЮ :і ПОТОІМ наших 

баrrЬІІtіІВ ІПОіІІИТ.іІЙ землиці". РщцtС'l'ь наша 'l'ИІМ біІЛ~а. щu ми 
даверwИІJJи перевороту без вист.рілу, без пролиття ІОаІПJІі крови. 

Укра;ї.иські ЖQВ/Нtри, Український Народе! ВИІСКа'зую Вам в:цяку 

й .ПQІВНе П:рИІЗ'Нашш '1\а.К -своїм іменем, .я~к та'К'Ож іменем цілої· 

·на.шо,ї tенеральної Ко,манди, за Вашу щиру, повну посвяти і 
свіІЦому •служібу. Дай Боже, щоб і надаJJІьше Ви ОПQІВІНЯЛИ свої 

обоіВ'ЯЗІКи так, ЯІК ЦЬОІІ'О ІВимаrа;є добро Ваших дітей і рощин. -
ОдІНИІМ ІСJІовом добро нашо:rо У.юраї1:11сЬІКоrо Народу й Добро 

Цілої Нашої Су.спіJІь:нQІСти без рі.з.ни.ці наJРО'дности і віри". 

"ПQРЯ'ДОІК і дик:циплі!на в армШ, безоrлЯ\Ц'НИІЙ послух овоїм 

нач:альни·кам, були заос'і(ци і воюди запор.у.кою ус:пішнасти на:. 
;м:іреної ві'ЙІСЬІКОІВОЇ операцШ навіть там, де переІJР()ІВ'ЩЦжу.вано 

та~кі апераці'ї іЩЛЯ іІнтересу і ці:лей противних самим жОІВнірам. 

цілей, іПрОТИІВНИХ ШИРОІКИІМ MaJC'aJМ на•род,у. Rаокільаси ж НИНl 

ПQТ1Рібна нам ІЦИЮЦИ!ПJІШІа й іПОірЯІЦОІК в армії, коли ми нині за:
ХОІПИ1JІИ в:л:а~сть у сво&: РУ'КИ Т'ілЬІКи на !l'e, щоби дати можШ~сть 
жити І'а/РІЮ, жити всякОІМу, хто хоче [фаІЦЮвати. 

4) rл. "Пок:уmсЬІКИЙ Вісник", 10. ХІ. 1918. 
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"Тоок поо.ір, товариші жооніриІ Нехай КОЖ'НИЙ з вас стоїrrь 

твердо на своїм посrі. Нехай !КОЖ!НИ!Й з ва'С чуrє в авоїк серцl 

НЗЖ813 ІЦО бережеНІНЯ лщцу й ПОря.дІtу, 'ДО береж;ен~ия ВСЯ!Кm'О 

майна, що нині є нашим нащіанашЬІІІИІМ майном. Нех:аrй кожний 

з вас ІПОВ'НИ'l'Ь олу~жбу по сОІВіІСті, бо вW:tОІВі~алЬ'Иіmь наша переД 

наwи~ми ро~цинами, перед нашими дітьми веш:и~к.а". 

" ".Г.ля.ціть, Ук~раіІНСькі Жовніри, щоби !МИ стали 'ДО'СТОІЙНИ
м.и цеї вш:охої чести бути ч.ленаJМИ уоораіІІСЬІКоі арм.Ш, щоби :ми 
не СПJJ'JІІМИJІИ ні.якою І?ЯЗ.ЗЮ наших святих на~родніх прапорів 

"Ві'риІсrь УІКІРЗінсьІdй Державі, вірність і безОІNІЯ'.цний по
сnух на.ча.льниrкам 'СІІОіім - оце є д и н а п е в н а з а п ор ук а 

нашої Бу:ц-уччини і и·ашоі певної перемоrи 

н ai д .в о р о r а1 м и." СМо.ва· і праеопис тоrо ча.су - без ~.н -
амор). 

На хвилину задержуємося перед новим для нас 

закликом коломийського староства до мешканців по

віту: 

"До У.країнськОІІ'о НародаІ"1) 
,,Вісі СТІРmПНі війни 11:1-а світі прИІІЮСИІJІИ BOJIIO аакованим 

у чуже ярмо иарод.ам. 

"Лиш крива'Ва війна зр~ИІJІа вільну Амершtу, НLмеччину, 
Іта.пію, Болrар·ію, Сербію і т. п. держ~ави, що та~к: само, як ве

JJИІКа У~к:ра:іJна, м,усіоJJ.и вибИТИІсь силою ЗІЩц чуІЖОrо пануsаиюr. 

Тепер і иа на~с ІПРИЙІІІІJІ>а черrа. Ми узіJІЬІНИІJJИІСЬ вІід Ро'Сі! й 

А.воІріі та й ІО'NІІІІИ нооа~ц ІПа!НаІМИ на тій землі, ~це пануtВа.пи ко.,. 

пись наwі прадіди. 

,;Але цю волю rrrpeбa заооріІпити, заібеЗІПечити силою, бо во
роr каш не опить. 

,,/ПочинаюrЬІСя ІМИ/РОІВЇ переrоаюри мі.ж на~р~ами. А слОІВо 

мають ТЇJІЬІКИ ті, у коrо є ОЗОІЄ ІВЇЙСЬІКО, бо ВЇ:ЙСЬІКО - це иетрИ!Ка 

на.рода, що він повн:ооітний і сам собі rосподар". Всі інші на
роди, - поляки, чехи, німці, мадяри, руму~ни - вони мають 

своє ВЇІЙСЬІКО, - а чи а,р;ні ми моrли би 5У!1'И без .віІйJсЬІІtа? 

"TOJIIIY-'rO з наказу нашої tенера:л:ь~н:ОІЇ Комацци УІКІраін:сЬІJtОЇ 
Дервави, щоби можити ЧИ!НJіИЙ .стан У~краmсЬІІtоrо Вйька, 

як іВЇ/Н був у ІІІИІрі в ~її й в усіх і'НШИХ ~цержа~вах, ЗЗ/РЯДІЖУЮ, 
як ЮfІЖ.ІІrе: 

,.Нааt81Зую всw На~чальни:кам ІІ:1РОІМ8ІЦ і прошу ОО. НасrrО'JІ
тепШ rraipoxtiJй oronocwrи по І'РQМа~Цаас: 

1) Гл. ,Дmtу'Тський ВіснИІК", ч. з. Коломия, 17. ХІ. 1918. 
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.,іВІ3иІваєтьоя всіх перебуваючих при війську мужЧИІН, на

ро,цжених в рр. 18В5, 1896 і 1897, щоби пі~д загрозою найосrрі
ШИІХ 'ВОЄННИХ Іm'Р Я:ВІіМИСЯ до трьох ;цніІв ОД цього ОІГОЛОШЄ'НЮR 

в !Коломиї в К'81Са~рні Оrрі.льціІв (.ца~з;но лЯf!ІД!Верів), уІЛ. БаНЬІКов

ськоrо, в~р:аз з началЬ'НИ!Ками свОІіх rром~ад. 

"•Всі ПОІКЛШGІ'Иі !Маюrь мати зі !Собою дІВі ПСІJРИ білл.я й обуш 
та харч на З ~і. 

"Ін~ва:JІ'і.ІЦИ, ОЧИІВИ!ЦІНО, ДО ІВЇЙ'СЬІКа ІНЄG'дібні ізза браку ру~ки, 

ноги, або СJІЇІІІQТИ, не мають ставати. 

,,.всі 1нші жООІНяри, що с пооа тими р~чниками: давн..ішої 

а.встрійІськоо армі[, покищо з~щержаІГЬ'СЯ на сІЛужбі й будуть 

зроб.mені ІСІПИІСІКИ У'К!>аїшькоІ армu та оч1кується вищих иак:азіІв. 

Ча<:, :юто й яік доВІГО має бути жовнлром., ознSІЧить законною 

дорогою у.краі1нІсьrка державна влщца. 

"Тож ІЦО Збро[! Ні rrpyд. ні хозщц, най не страшать НЗІС! 

Боронім свою Вм·ю і свою р~ Землю. За те дііСтаяемо чє.сть 

У JJІЮДей і ІЦООрО В себе." 
К()ІJІОІМИЯ, дня 15 листопщца 1918. 

УіПравитепь староства 
др І. Стрий~ський." 

За годину вся наша громада зголосилася в розпо

рядження Окружної Військової Команди. 

Нас примістили в збірній станиці, що була в одно
поверховій кам'яниці, власність - як інформували нас 

- д-ра Володимира Дудикевича, довоєнного "коломий

ського амбасадора116). Не зовсім цілі вікна й порозва
лювані печі пригадували про її минуле. Тепер долівку 

в кількох кімнатах на першому поверсі вкривала груба 

верства 'СТертої соломи. Разом з нами ночували ще кіль

канадцять вояків з околиці. 

На другий день по полудні мене з кількома товари

шами відіслали в казарми 36 полку піхоти. З-зовні -
'СТИЛЬ австро-німецьких "бурrів", чепурний, з червоної 

цегли двоповерховий будинок. Нам призначили гіrіє-

1) Ві'до.мий сарка<.'ТJNНИЙ епітет кмоrмИІЙІСЬІКОІГО адвоката В. Д., 

що бУІВ послом до ГІІJІJЩЬІКОІГО cet'ory й віде'нськоrо парлямекту 
та ГОІЛС'ІС'НИМ ~nровідниrком rалИЦЬІКих ІМОІСІШОфіJІі~в - ,,nцшІ:в". 

Напере~цо.д'Ні війни втіх до Росії і тw проІПВІВ. 
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нічний куток під вікнами до подвір'я, у великій, на 12 
кроків довгій та на 8 широкій залі. По середині велика 
залізна піч, а нічний сумерк роз'яснювало світло неве
ликої нафтової лямпи. Попід стіни Два ряди "причей" 
(піл). Вогка й засмічена долівка свідчила про те, що 

її мешканці непостійні. 

В будинку кишить, неначе в муравлиську. На пок

лик Батьківщини - послужити великій справі, злеті

лися з найвіддаленіших верховин Карпат леrіні, що 

повернулися щойно з-над кривавої Сочі (Ізонцо) і скель

них височин "Доберда", "Монте Санта" та й з інших 
проклятих альпійських гнізд на протиіталійському 

фронті. Багато між ними таких, що й додому не загля

дали, але відразу станули в ряди рідної армії, щоб з 

найближчим похідним куренем від'їхати на фронт, 

тільки побіжно познайомившись з українськими вій
с:ьковими7) приписами і ладом. 

Того тижня формувалися два нові курені. По трьох 
днях друзі Андрій Вівчарук, Василь Дідич, Федь Куш

нірик, Володимир Боднар, Омелян Шкляр і я дістали 

приділи до 7 сотні Третього куреня 24 п.п. ім. гетьмана 
Петра Дорошенка, куди й відійшли .якстій. 

Новий, зеленкуватого кольору австрійський одно

стрій перетворив нас в українських во.яків. Ми знали, 
що наступного тижня відійдемо на фронт, там.у й з 
правдивою погордою гляділи в однаковій мірі на кож

ного не-військового і маркіранта. 

Правда, спочатку ми трохи відчували заміну ясної 

шкільної залі на довгий, з малими вгорі вікнами барак 

і вигідної постелі на військову причу. Одначе вигод :ми 

не шукали. Військовий однострій, на рамені кріс, пояс 

і набійниці на ньому, а при лівому боці баrнет, кинджал, 

7) В ЦЬОІМу бalra'l'o букоаи.нців, ста·рих Ф!ЮН'l'ОІВИКіІв, що за
місrь виrід1нОІrо ЖИ'МЯ в~цома - вибра:.ли =-rosv ОІКОІПИ на фроН'l'і 
і бораrьбу 3'8. Ba.JJIO. 
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лолатка і польова пляшка; на плечах торністра з дво

ма парами нової вояцької білизни, з укривалом та ка

занок горою, а по нижче, ззаду, торба на хліб - пере

мінили нас, вчорашніх гімназистів, у моторних вояків 

і відкрили очам нашої душі заслону на новий світ, на 

світ бойових завдань українських воїнів. 

"Жовнір з мене, моя мамо, 
Жовнір з мене жовнір, 

Як не віриш, моя мамо, 

Дивися за ковнір" 

- тиснулося на думку, хоча на дні душі гомоніли ще 

свіжі, трагізмом насичені слова покори, смутку і при

гноблення хору зі Софоклевого "Едипа царя", або жит
тєрадісне - з пkень Горація. 

Але це тільки на хвилину, бо скоро школа, мате

матика, грець'кі і латинські автори-клясики, вибагливі, 

чи радше грізні професори, наш виступ зі зброєю в ли

стопадові дні в Городенці, а навіть дівочих очей погляд 

шовковий й принади уст малинових - все те забува

лося, все переходило до минулого. Очі нашої душі мрій

ливо вдивлялися в майбутні перемоги відроджених ук

раїнських полків. Щоправда, тиждень військового виш

колу дав нам тільки поверхову підготовку до військо

вої служби на фронті, одначе ця "дрібниця" губилася 

в огні ідейного пориву молодости, що для неї, як звісно, 

- "море по коліна". 

Настрій серед стрілецтва був бадьорий. Зрештою -
в цьому не було нічого дивного, ні надзвичайного, бо 
стрілецькі настрої були природним виявом духової на

станови всього українського громадянства. Не відста

вали від нас і жиди. Треба підкреслити, що поскільки 

поляки на терені Покуття до питання української дер

жавности зайняли поставу пасивної льояльности, то 

жиди в Галичині вже на самому початку виявили го-
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товість бути активними учасниками в її будуванні. Ко

ломийські жиди зголошувалися до служби в україн

ському війську від перших днів листопада 1918 р. 
Цю готові'СТЬ скріпив голосний ПОЛЬ'СЬКИЙ погром 

жиді·вської людности в КраІrівсь:Юй дільниці у Львові, 

після того, як 22 листопада 1918 р. українські вояки за
лишили Львів8). В Коломиї жиди зорганізували окре

мий "Курінь пімсти", що збирався йти на Львів. Я не 
мав нагоди цей курінь бачити, бо - мабуть з невідо

мих причин, не дійшло до його О'Статочного зформу

вання. Але серед стрілецтва згадка про нього таки бу

ла. Між іншим, стрільці не без гумору повторяли часто 

слова січової пісні "Гей там на горі ... ", що її жидівський 
курінь, маршуючи через місто, співав на свій лад. 

Тимчасом ішло формування З-го похідного куреня, 

що його 8-го грудня 1918 р. наказала організувати Ко
манда коша 24 п.п. ім. гетьмана Петра Дорошенка. 

Цей наказ доручив Першій, Другій і Третій запас

ним сотням виставити по одній бойовій сотні, Четвер

тій - зорганізувати штаб куреня, а запасній сотні 

кулеметі~в - три кулеметні чоти, по два кулемети у 

кожній чоті. 

Завдяки неструдженим старанням отамана Тінкля, 

організатора 24 п.п., курінь до п'ятьох днів був уже 

готовий до походу. Три сотні куреня бу ли названі чер

говими числами - Сьома, Восьма і Дев'ята'). Коман
диром куреня командування полку іменувало буко
винця пор. Оле~сандра Найду. Його значковим (адью
тантом) став хор. Роман Марущак. Командування 7-ої 

сотні обняв четар Петро Кривоносюк, 8-ої - четар 

8) За дааmми делеrаті~в польсЬІК:оrо МіІН~стерСТІВа З1111'РаІ011Ч:НИХ 
спра·в жеР'1'88МИ ПQіІ'ІрОІМів ·впало 150 ЖИІЦі~в і було спалених: 

54 ДОІМИ. 
8) Дата наказу Щ>о орrаиізуuз.анхя куреня і чи~сла про ЙQОО 

стан подані иа оснооі потаrrок у :вОІІЩЬІІЮМу за:писюrку пар. П. 
Кривоиосююа і власяих зwписок авrора. 
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Михайло Гуменюк, 9-ої - четар Василь Юрченко, а 
сотні скорострілів - четар Володимир Феданків. Ко

мандирами чот були іrменовані: 7-ої сотні: - хор. Олек
сандер Лагола, підхорунжий Микола Данилюк і ст. дес. 

Михайло Кузів; 8-ої: - чет. Людзик rypa, хор. Євген 
Сербінський і підхор. Іван Мотрук; 9-ої: - хор. Іван 

Клічук, !П'ідхор. Осип Фодчук10) і ст. дес. Роман Явдош
няк. З трьох командирів кулеметних чот залиши

лося в моїй пам' яті тільки прізвище дес. Миколи Кузь

менка, уродженця Печеніжина; командиром телефон
ного відділу був дес. Михайло Ясінський; справником 

7-ої сотні - дес. Павлюк, 8-ої - ст. дес. Василь Іла
щук (буковинець), 9-ої - ст. дес. Грабовецький. Канце

лярію 7-ої сотні провадив дес. Іван Стефанців, 8-ої -
ст. дес. Франц rypa, 9-ої - однорічник (кандидат на 
старшину) Федь Кушнірик. Харчовим старшиною і ко

мандиром обозу був хор. Василь Максимець, харчовим: 
наборовим (постачальником:) куреня - дес. Іван Ко

корудз. 

В окремих чотах кожної сотні було 36 бойовиків; 
у трьох кулеметних сотнях - по 16. Таким чином бо
йовий стан куреня числив 372 стрільців з підстарши
на:м:и і 10 старшин; харчовий стан - 11 старшин і 515 
стрільців. До послуг куреня додано 3 коні-верхові для 
сотенних вістових і 24 обозних. 

В неділю, 15 грудня 1918 р. вранці, зелектризував 
наші бараки голос польової сурми, що вигравала "збір
ку". Вистроїний курінь станув у повному виряді на 

подвір'ї касарень. Доходила 8 година. До його рядів 
рівним вояцьким кроком зближався ростом високий, 

у військовій куртці старшина, поруч нього другий, ро-

10) Він щойно добився в Коломию з Одеtси. В р~и:х ВООІСре
сі11щях з!І~Ц'ержЗІВІСя вcьoro-ctr.a-ecьoro три rоди~ни й зараз :же 

зrолосився в роопорЯ!,Цжения рідноі АрмШ. В С'І'У'Пені четаря 

поліІr в окОІJІИці Куриловець Млюва'НИ!Х на По,цім1. 
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етом нижчий .. В морозному повітрі загомонів високим 
тенором наказ курінного: "Курінь, позір!" "Впра
во, глянь!" 

Як один, цокнули ковані закаблуки п'ятьох соток 

здорових вояцьких ніг і два довгі ряди, як мур непо

рушних стрілецьких лав, одним мигом повернули на

сторожені обличчя в наказану сторону. 

За Х'Вилину ·командир куреня, повернувшись зруч

но до прибулих, поздоровив їх по-військовому і ви

струнчений звітував: "Пане отамане, голошу слухняно, 

Третій похідний курінь 24 п.п" 11 старшин, 515 стріль
ців, 6 скоро'СТрілів"." - подав одним духом. 

Вдоволений оком знавця глянув отаман на рівні 

ряди виструнчених здорових леrінів. 

"Рушати в ринок!" - подав, усміхаючm:ь. 
"Курінь, чвірками ходом руш!" - пролунав новий 

наказ. 

Під рівним ударом тисячки вояцьких кроків, не

мов застогнав касарняний майдан, задудніла Ягайлон

ська вулиця, а в повітрі залунала бадьора і сильна 
стрілецька пі~сня: 

"Гей у лузі червона калина похилилася, 
Чогось наша славна Україна зажурилася ... " 

Як молоді'Сть буйністю кипуча, як гнів месника 

непогамований, піднімалася на дужих, розмашистих 

крилах понад містом і гомоніла над ним пісня голосною 

луною: 

"А ми тую червону калину піднімемо, 

А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо ... " 
З гомоном пі'Сні зливалися металеві тони святкових 

дзвонів, що хвилями голосних урочистих звуків 

плили над ЗО-тисячним містом-етолицею Покуття 

і на. золотих проміннях грудневого сонця вигравали 

похвальні гимни на честь відродженої української 

збройної сили, на хвалу відновленої державної волі. 
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На ринку курінь зупинився. Довкруги хвилювало 

море радістю сяючих облич. 

Те, про що більшість з-поміж нас мріяла, як про 

щось далеке, досяжне щойно в прийдешньому, - було 

дійсністю. П' ятсот життєрадісних леrінів нетерпеливо 

дожидали хвилини -святкової присяги - не цісареві, 

але великому українському народові і рідній державній 

владі. 

В 9-ій годині перед уставлені колони сотень приї

хав на коні в оточенні -старшин штабу окружний ко

мендант, сот. Примак, прийшли представники держав

ної влади, війська, міської управи і українських куль

турно-громадських установ. 

Після звичайних військових привітів, польовий ду

ховник, о. Яросевич, почав проводити слО'Ва святкової 

присяги. Довкруги запанувала німа, врочиста по

вага. Жадно ловило стрілецьке вухо слова присяги і 

поважно повторяли стрілецькі уста: "Присягаємо ... на 
суші, воді, у повітрі ... Так нам, Боже, поможи! Амінь". 

Після присяги промовив сот. Примак. Наголошую

чи ·важливість великої історичної хвилини, що в ній ми 

виступаємо воїнами вільної української держави і, при

гадавши нам виїмкова важливі завдання, що їх дові

рила нам українська нація і держава - він говорив: 

"Пам'ятайте, що вам вірить вільна Батьківщина! 

"Пам'ятайте, що на ваші недалекі воєнні чини за

дивлені мільйони! 

"Пам'ятайте, що доля грядучих поколінь у ваших 
руках! 

"Пам'ятайте, що майбутність прославить, або про

кляне вас!" 

По промові, що закінчувала свято присяги, курінь 
продефілював перед штабом окружної команди і з бо

йовою пі!снею на устах вернув·ся до касарень. 
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Третій иурІвь 24 п. п. ім. rетьмава Петра Дорошенка складає присягу ва РИВКУ 
в Копо\ІІНЇ. (ІКлішг з а·росіву Д. Мюкиrrюка - в~а'ВЦЯ збіраrnків "УГА") 



НА львm 

Перед вечором, 16 грудня, курінь навантажився в 
довжелезний поїзд і від'їхав до Городенки. Туди - го

ворили в штабі куреня - стягнули його підозрілі ма

неври "циганів" ло той бік буковинської границі. По 

~вох днях постою в Городенці ми знову завантажилися 
~о вагонів нашого поїзду і поспішно від'їхали на захід. 

Дещо довше курінь задержався на коломийській 
станції, а звідтіль уже без довших зупинок на інших 

станціях, рушив під Львів. Був наказ поспішати з до

помогою тим частинам, що вже цілий місяць без зміни 

і відпочинку перебували у боях за город князя Льва 

- стару столицю Галицької Волости. 

Ві'Стку про це, що їдемо під Ль·вів, загал стрілецтва 

-.а бу.nи це в дев'ятде~сяти відсотках випробувані на 
всіх фронтах габсбурrсь·кої монархії вояки - прийняв 

з одушевленням і кожен був гордий, що саме нашому 

куреневі, добірним леrіням гуцульських верховин і По

куття, - припала небуденна почесть під прапорами 

рідної армії захищати Батьківщину. 

У поїзді гриміли бойові пісні, що бурними хвиля

ми виривалися з вагонів і рвучким гомоном пролітали 

над сніжно-іскристою долиною обабіч шляху, а коли 

на деяких станціях поїзд задержувався, тоді від чор

них стін лісів-борів і замрячених гір могутнім відгомо

ном відбивався гнів: "".За народу гніт - в нас зброя 
одвіт, прийшла пора - у бій! - урра".", або визовом 

заохоти до бою: "".хто охоту має, най йде з нами!". 
".у бій святий, за рідний край - в ряди ставай!"." 

І ворушилися придороЖ'Ні міста-села, вслухаючись 

у звучні мело,Z(ії стрілецького співу, що гомоном божби

присяги - " ".червону калину пі;цнімемо, а ми нашу 
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славну Україну розвеселимо ... " зливався із симфоніч
ною музикою зоряних просторів в один акорд велич

нього rимну волі. 

Вистукуючи об рейки залізничного шляху твердий 

ритм походу, ІПоїзд все дальше й дальше врізувався 

вогняним стовпом над паровиком в туманну сірявість 

глухої півночі й, вдираючись у містерію свято-микола

ЇВ'Ської ночі, тарахкітливим грюкотом переїздив через 

дрібні залізничні зупинки. 

В противному від нашого напрямку бігли під за

хист tорrанів-Чорногори ліси-гори-села, що обтулені 
мряковинним сумерком зоряної ночі, спочивали у ти

хому сні. 

Після півночі, як блідий місяць із синіх висот неба 
посріблив холодним сяєвом доли-гори-ріки, сон зморою 

почав насідати і на нас у поїзді, а впарі з цим і мовкла 

стрілецька пісня. 

Але окремі стрілецькі гурти снові не піддавалися. 

У вагоні другої чоти сьомої сотні дес. Кокорудз обгра

вав у "фербля" пристрасних у цій rpi картярів; у дру
гому картярському гурті, у rpi в "очко", напосідався 
на "банк" стр. Боклащук, а стр. Микола Никифоряк, 
що його ще австрійська війна вирвала з гімназійної 

ла:вки, палко дискутував з дес. Кузьменком і стр. Ба

rрійчуком на тему "політичної правди" у мирових стат

тях президента США Віль·сона про "самовизначення 

народі•в". Багрійчук закладався, що війна до Різдва за
кінчить'Ся, бо в користь самостійної У країни виразно 

говорять згадані статті американського президента, в 

першу чергу 2 і 13. 

- "Голосні статті президента Вільсона - пере
конував Никифоряк дискутантів - не будуть рішати 

справи нашої держави .. Цю справу вирішимо тільки ми, 
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у~q>аїнські вояки, нашою зброєю. Вільсонівські статті 

- доказував він - це тільки замаскований засіб імпе

ріялістичних цілей переможців - містера Льойд Джор

джа та монсіє Клемансо. Вони, досвідчені політики, 

підносять ці статті теж і нам, але підносять їх, як гар

несеньку чі'Чку, щоб нею приспати нашу сторожкість. 

"Насправді ж, до нас, українців, вони прикладають 
ту міру, що її стасують до поневолених народів: обду
рюють нас обіцянками. Крилаті слова вільсонівських 

статтей про самовизначення - це облуда, наркоз·а на 
чуйність оттаких легковірних, як ми, як наші селяни 

і більшість нашої інтеліrенції. Легковірними зробила 

нас вікова неволя. Тому, коли, нпр" почуємо при будь
якій нагоді з уст випробуваного пропаrатора гарне сло

во про вселюдську справедливість, демократію, куль

туру, братерство, рівність - сльози виступають в на

ших очах, стаємо балакучими, отвираємо наше серце

душу й частенько, забуваючи про найвищі ідеали Ук

раїни - про волю і самостійну державу, - хапаємося 

за чужі гасла, що видалися нам найшляхетнішими". 

Багрійчук нескоро дав себе переконати, але оста

точно погодився з думкою Никифоряка. 

- "Моя помилка в цьому - признався - що 2 
і 13 статтю Вільсона я розумів дослівно11). Тепер розу
мію, що всяку статтю, особливо ж про справедливість, 

можна натягати і розтягати так, як цього вимагає по

треба сильнішого. Не пригадую собі - продовжував -
чи я десь читав, чи може хтось говорив мені, що в ста

ровину, ще до народження Ісуса Христа, жив один уче-

11) Зrа,цаиі ста'l'Ті І'ОІВорять: 2. "Народи й території не можуть 
б)"l'и перекищшtі, яrк n~ре~цІМети або кости до rри, зпіІд влади 

одної де~и під ІВЛЩЦУ ~шпоо ... " 13. "'І)>еба утворити неза
лежн;у пмьсьху державу, що мусИ'l'ь обняти обла·стІ, без сум

ніву заселені в бі..льшост'і польською лЮІЦНІ.стю". 
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ний грек12) 1 який сказав, що рабство і неволя повністю 
оправдані, якщо якийсь народ не вміє собою правити 

і взагалі не вміє в життю дати собі ради. За те такий 

народ, як невільник, мусить уміти слухати. Тому й 

доля нашої Батьківщини всеціло в наших руках. Ми, 

жовняри, мусимо доказати, що ми українське військо 

і що ми зуміємо провадити війну, а дальше, що зуміємо 

т~ обезпечитися від розкладового впливу ворожої на

шій державності пропаrанди, а наше нове, вільне жит

тя будемо будувати на основах організованости, безо
глядного послуху, пошани до правди і державних за

конів. Тоді щойно переконаємо всесильних, що в Ев
ропі є хрещена біла нація - україІЩі, що про них мо

гучі з Найвищої Ради знають дуже мало". 

Дискусію припечатав чорновусий дес. Кузьменко. 

- "Ти, Петре, як бачу, не дурний хлоп" -сказав, звер

таючись до Багрійчука. - "Шкода, що ти не домуд
рився до цього на початку. А то перечишся, сваришся 

і скачеш як жидівська сокира, бо в твоїй голові зама

кітрилося, що президент Вільсон пришле тобі на Свя

тий Вечір мир у своїх статтях та й готову самостійну 

Україну. Чому ж ти забув про те, скільки ми нашої 

крови пролили і скільки нашого народу впало за чужі 

інтереси, за шибениці в Галичині." Тепер докажемо, 

що тим радніше нашу кров і життя наше віддамо за 

найвищі ідеали українського народу і там буде границя 

нашої держави, де останнє українське село і де визна

чить її наша зброя". 

Різким дисонансом у цій атмосфері відбивалися від 

стін обдряпаного вагону 116 Пферде, 40 Манн" - 6 ко
ней, 40 людей - настроєві мелодії гри на соrrілці, що 

немов тугою стелили наш шлях і щирими жалощами 

линули у вільні І!Іерховини. Це розмріяний rолдищук, 

12) Мова rry>r про rрецЬІКо:rо фі:.лософа А:ристотепя, що жи:в 
в IV ст. перед ~истом. 
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гуцул з Текучої, не можучи опертися поетичному на
строєві чудової ночі, виливав тугу і радощі своєї мо

лодої душі. Розмовляв сердешно з маржиною на По

горілці, прощав борами і хмарами закосичені - :Це

деску л, Гомнул і Лисину Космацьку в рідних небо

сяжних r орtанах, ЩО вже давно сховалися В туманній 
далечі ночі. 

Блідли зорі. Над валкою нашого поїзду палахко
тіJІа розкішна зірниця, а ген-ген на селединовому обрії 

Опілля· вицвітали соромливі рум'янці світанку, коли 
наш поїзд задержався в Ходорові. Ще дві години їзди 

і ми повітали черствий свято-миколаївський ранок у 

Старому Селі - кінцевій станції нашої дороги. 

Якраз на ясно-голубе небо випливало із-за лі<еи

стих горбів величне колесо воrняно-золотого сонця, що 

опромінило нас золотим сяйвом, пишною позолотою роз

сШІалося на ренесансових фасадах :ма~сиву старовинних 
:мурів за:мку князів Острожських, і :міріядами самоцві

тів загоріло на широких сніжних полях старої Звени

городської волости князя Володаря Ростж:лавича. 

Чудовий: ранок, чарівний вид на позначений "зу
бом часу" замок, славна бувальщина Звенигороду і те

перішня наша збройна місія - будили особливші по

чування. 

Вояцька кава і лаштування до походу на фронт 

задержали курінь на короткий час на станції. З півночі 
доходив глухий грюкіт гармат. Але стрільцям байдуже. 
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"А я собі заспі,ваю, 

А я собі вівкну -
Може богач одуріє 

Та й Ааст за мне ;цівку". 
"А я піду в полонинку 
Сєду під калинку -
Вівчєр вівці заганєє 

Г·рає на тилинку". 



Безжурна, жвава коломийка одна по одній виска

кувала у супроводі веселого сміху і вояцьких жартів, 

а кожна нова була все жвавіша й дотепніша. Дострою

ючись до коломийки, соловейком защебетала сопілка, 

а там кільканадцять стрільців, неначе вдома, затанцю

вали "аркана". 
"".А вважай! Раз прибий! Ще такий! А за маму! 

Підкі'Вка! Батько спить!"". - під такт гри на сопілці 
й вояцького приспіву неслися понад голови розохоче

ного гурту життєрадісні вигуки принагідного режисе

ра. А ланцюгове колесо польових одностроїв вирувало 

щораз жвавіше і щораз замашніше кільканадцять пар 

дужих ніг ударяло на "прибий!" закаблуками об за

м~рзлу землю, аж її нутро стогнало. 

Веселу розвагу перервав грімкий наказ: "Збірка!" 

А за хвилину: "Позір!" Сотнями ставай вряд!" "Вправо 
вбік!" "Ходом руш!" Неначе рівномірні удари об скелю 

падали за складами слова твердого наказу і збройний 
вуж довгої колони куреня двійками рушив назустріч 

бойовому завданню - туди, де гриміли гармати. 

Ідемо по замерзлій груді поганої сіль·ської дороги. 

МешкаІЩі Старого Села вилягли до брам. Нас інформу

ють, що кілька днів тому до села заходила польська 

ватага. Слід по ній залишився в чорноребрих згари

щах одної частини села, а спогад про її "валєчносьць" 

(хоробрість) - у сльозах і прокльонах покрИВІДЖених 

людей. 

Аж до дна душі сягає почування образи мирного 

громадянина й вояка. Але роздумувати про це не було 

коли, бо в тому моменті нашу увагу ми спрямJІБалИ 
в іншому напрямі. 

З блакитних просторів, що зрідка кучерявилися 

молочними хмаринками, стрілецьке вухо виловило шум 

пропелера. 

"Он віІі, літак!" - і бистре стрілецьке око вже уваж-

Зl 



ливо слідкує за металевою птицею, що ген високо ви

ростала з чорної крапки й по голубому плесі небозводу 

плила в нашу сторону. 

"Чота від чоти сорок кроків!" - пішов по рядах 

куреня наказ, а далі: "Гусаком!" 

Завернув в іншому напрямі. "Та-та, та-та-та"". 

затакотів у тій стороні кулемет. За хвилину відпові'В 

йому вибух бомби. 

Літак кружляв ще кілька хвилин над Зуброю 

Сиховом, опісля віддалив·ся. 

Щораз сильніше відчувався подих війни. 

На обідній відпочинок курінь розташувався у да

видіtвськім фільварку, що направо від залізничної стан

ції. Командир куреня з кількома старшинами подався 

до штабу групи "Старе Село"13), що кватирувала в селі, 
в громадському будинкові. 

За інформаціями пор. Богдана Гнатевича, що був 

адьютантом командира групи, саме йшов бій за Со
лонку. Ворог наступав зі Сокільник. "'Українські ча

стини - говорив пор. Гнатевич - три станиславівські 

сотні і "Залізна" 1 с) відбиваються, досі успішно, хоча 
вислід бою ще невирішений. 3/24 курінь сьогодні дійде 
до Жиравки, там заночує, а завтра враІЩі змінить вис

нажених оборонців Солонки". 

13) У початках боіів за ЛьаЇІВ у1І0ра·іінські військові ча1стини 

об'('дну~залися в "Грутпи". І1рутпа "старе Село" зай..1\1аJrа відтинО!К 

від СИ!Хова по СОІКільнИІКи. В л1от~ 1919 9. вона реорrанl'Зу
в.алася в "2..,ry КолОІМи~йську Брwrаду". Ії командиром був 
от. Фра.нц Тінхель. 

н) Сотня орrанізувала1::я са~мочинно в ли.стопаді 1918 р. в 

с. Ременів Льr.зівІсЬІКоrо пО'в'іту. В підлЬІВШзісЬІКих боях вона ві.11;0-

гра·ла дуже пОІВа·ж~ну ,ролю. Ріодкою поСІВ:я~rою і очай~цушиою ві\ц

вагою стрільців вона нераз рлту~вала грі'ЗІНу ситуацію. Була 

майже всеціло ка ущержанні оІЦІНОІСельJtІан, що, як правило, 

забирали з поля бою своїх убитих. Командиром сотні· був 
чет. Остафійчук. 
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З'являється теж командир гр)'ІПИ сот. <Хип Ми

китка. Від ·пор. Олександра Найди, командира куреня, 
він прийняв звіт про приїзд нашого куреня і про :його 

стан, а після цього знайомиться з приявними і, неначе 

давно знайомих друзів, вітає їх. Свобідна товариська 

rутірка прийняла характер "воєнної наради". Симпа

тичний і енерrійний командир групи, який, до речі, з·а 

тиждень у наступі на Сокільники виявив себе ще :й до 

очайдушности відважним і завзятим вояком, - пові

домив зібраних про тактику ворога і методи боротьби. 

Успіхи бороть·би спираються у великій мірі не тільки 

на індивідуальному хисті старшин, але теж і стріль

ців. Тому у багатьох моментах підльвівські бої з поля

ками є складніші та й трудніші від боїв, що в них при

явні старшини брали участь з ворогами старої Австрії. 

В його ділових словах нетрудно бу ло вичути ноmу 

вдоволення, що в нашому курені одержав надійну бо

йову одиницю. 

Пополудні "ломаний" ланцюг куреня попростував 
засніженою польовою дорогою через Давиді'В у Жи

равку. До нас густою синявою зближався туман під

львівсь~ких лісів-борів. Над їх багряно-синьою гривою 

мерехтів у далині св. Юр і гордо ІІІідносила своє біле 

чоло княжа гора "Високоrо Замку". На ній, в останніх 

знесилених променях сонця, гасла груднева днина, не

мов прислухаючись тривожно до воєнної мови. 

Ми поверну ли польовою доріжкою ліворуч. З са

дів і польових ярів "лабатими" сутінка•ми повзла на 
поля тиха ніч. Блискучі зірки, що збиточно заморгали 

в наш бік із бездонних глибин небозводу, непомітно схо

валися за олов'яно-білий кожух густих хмар, а глибокі 

простори над нашими головами зароїлися крилатими 

метеликами пухкого снігу, що тихесенько в·кривав хви

лястий терен околиці. Але невдовзі зірвався грудневий 



вихор Ї'З шумом і непроглядною сніговією, серед якої 

несподівано опинився курінь. 

Ідемо, чи радше пробиваємося навмання через білу 

повінь негоди в тому напрямі, звідкіля стріляла гарма

та, та звідкіль, немов на невидимих крилах сніговії 

щораз виразніше і виразніше долітало пронизливе ло

потіння рjІІШНичної стрілянини, вперте такотіння ку

лемету 'Й, де палав пожар, що широкою загравою чер

вонив сніжно-хмарний небосхил. А вихор всією нату

гою буревійного розмаху задержував наш хід, кидаючи 

що хвилини на м'який диван глибокого снігу найви

триваліших пішаків. "Май бри, сокотиси, аби ті не за

ду ло, бо шкода флояри 'Й хто ме нам до штурму грати?!" 

- кликав на r олдищука стр. Степан r орук. 
В різнотонну музику метелиці вливався голосний 

сміх і веселі вигуки стрільців. Так тягнучись, доходили 

до Жиравки і тоді завірюха трохи ущухла. З села до 

наших вух долітав несамовитий гавкіт собак і невираз

ний гамір людських голосів. Від зустрічних ранених ми 

дові:цалися, що ворог ще на·ступає. Врешті ми добилися 

до Жиравки і тут зустріли останки розбитих чотирьох 

сотень оборонців Солонки. Вони взаємно обвинувачу

вали себе в причині відступу. 

Куреневі припало завдання відбити вранці обі Со

ловки - Малу і Велику. Сотням наказано строге поrо
тівля. 

Жиравка1s), що кілька днів тому впала жертвою 

погрому польських леrіонерів, у тривозі дожидала не

певного ранку. - "Заступи і сохрани, Господи" - шеп
тали побожно уста статечної rаздині, в хаті якої я з 

моїми товаришами кватирував тої ночі. 

16) Жираsка - вепике уюраї•нсЬІКе село на піІвд'н:і JІЬІВDва. 

Мешканців понад 1000. До в.іtйни в се.лі: У'Кра1нська двокляк:ооа 
шкопа, читальаrя ,,І]ро~овіти" і Т'"'Во "Сои:і;л". 
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- Не бійтеся, матусю, - розважав стареньку жін

ку дес. Михайло Ясінський. - Завтра ми будемо в Со

лонці, а за тиждень - два - впевняв rrоважно - у 

Львові. Настане спокій, лад. Ніхто вашої праці паль

цем не торкне. 

- Ох, паночку! Щоб тільки Боженька змилосер

дилася і допомогла нашому війську. Не знаете, паночку, 

хто наші сусіди, оті із-за ліса, що за селом і не знаете, 

хто такі ляхи зі Львова. Війна для них - наживою. 

Впадуть в село - все горі дном перевертають, нена

вистю дихають. Тоді ніхто за свое життя непевний. 

Про працю довгих літ забуваєте, байдужою стає вона 

християнинові. Хату нашого пан-отця бачили? Цілу 
тамтого тижня сплюндрували ... 

І дійсно. Через дорогу, в осироченому помешканні 

місцевого пароха, о. ЯворсЬ'коrо, на затоптаній леrіо
нерським чоботом долівці, в·алялися порозкиду~вані па

рафіяльні документи, понищені грамоти, фотографії, 
річники журналів, шкільні свідоцтва його дітей та збір

ники проповідей - все це всуміш з творами україн

ських, польських, московських і німецьких клясиків 
давало образ варварського з:цичавіння. Кожного відві

дувача парафіяльного дому на порозі - "вітав" "Мой
сей", що золотими літерами на заламаній обкладmщі 
розпучливо глядів на сумну картину польського напа

ду. В іншому місці під поломаним кріслом засоромлено 

ховалося "Кво вадіс?" - Сенкевіча, а біля нього -
"Ді Вебер" - r. Гау.птмана. З кута на несамовитий 
образ вандалізму з призирством, здавалося, глядів 

"Демон" М. Лермонтова. 

Болючу скаргу українського підльвівського села 
розжалоблена бабуся поливала гіркими сльозами. В за

тулені вікна тісної хатини зловіщо заглядала кривава 
заграва, що на північному заході, змаrаючися з вітром, 

ніби вахлювала над густими клубами диму. В той бік, 
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у легко-фіолетне отінення приземелля пильно вдив

лялися причаєні вартові польових за,став нашого ку

реня. На за'сніженому полі - скрізь бу ло тихо. В теп

лих хатах спочивав утомлений курінь, а вулицями села 

ходили стежі. 

Минала північ. Хмарно-тьмяний небосхил роз'яс

нювали відблиски гарматніх стрілів на північному 

сході. 

"Стій! Хто йде?!!" - порушив раптово нічну тишу 
рішучий оклик. 

"Свої". 
"Клич?!" 
"Чорногора". 

"Відгук?!" 

"Червень". 
"Проїдь!" 
Була це кінна стежа 1/24 куреня16), що, забезпе

чуючи свої становища в Зубрі із заходу, ще вчора вве

чорі прогнав одною своєю сотнею поляків з обох Со
лонок і їх зайняв. 

"Ворог - повідомляла стежа - спалив у Великій 
Солонці школу, п'ятнадцять господарств і втік, як тіль
ки до села наблизилися стежі". 

16) Командиром куреня був чет. Володимир Бу.кшований, що 
його старШИ'НИ здрібніло називали "Дзюньом". 
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ТИЖДЕНЬ НА ВІДТИНКУ "CaдQlflf;\." 

Досвіту ·курінь зупинився у Великій Солонці, в 

якій було ще повно їдкого диму, що лі'Ниво стелився 

в ·кітловині села. Де-не-де з-під пригаслих згарищ ви

скакував весело червоно ... золотавий язик полум'я, хви
лину-дві ніби чванився своєю красотою і знесилений 

погасав. Вряди-годи тріщали перегорілі в'язання бу-
динків, що падали долів. • -"~· 

На обличчях солончан було видно важке пригноб

лення, а в очах - горіло бажання відплати. З ограбле
них хат виглядала розпука. Питання, як перебути зи

му, що дати дітям їсти, в що їх і себе одіти, стало для 

Великої Солонки важкою турботою дня з вини вwога. 

Село, що жило з молочарства і годівлі свійської 
птиці та й черпало з цього головні прибутки, за один 

вечір втратило всі надбання тяжкої праці довгих літ: 

увесь живий і майже весь мертвий рухомий інвентар 

пропав. Не залишилося в селі ані одної курки, чи ко

рови, і взагалі якогобудь "хвоста". Все забрали мину
лої ночі напасники. В порожніх коморах і хлівах бу

шував вітер, пусткою світили домашні скрині, що їх 

заповнювано трудами довгих літ. 

Нас інформували, що в селі бу ло. коло 450 поль
ських вояКів і коло 200 різно озброєних сокільничан, 
які докладно визнавалися в господарських відносинах 

у Солонці і найдошкульніше давалися людям взнаки. 

Зайнявши Солонку, ворог вбивався поганим кли

ном в українські становища: охоплюючи з цієї сторони 

Зубрю, він загрожував 1/24 куреневі, що із Зубри опе
ру~вав у напрямі на Персенківку і Козельники з метою -
опанувати залізничний шлях Сихів - Персенків·ка, за
грожував львівській електрівні і самим Сокільникам. 

Одначе виявилося, що польські "довудци" нападу на 
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Солонку керувалися не воєнними, чи інакше - стра

тегічними цілями, а звичайним розбоєм. Тому, зайняв

ши обі Солонки, поляки обмежили свою дію ДО rрун
товного грабежу Великої Солонки, а оrрабивши село, 
поспішно скрилися в Сокільниках, заки могла на;сту

пити протиакція з боку з'єднань групи "Старе Село". 

Характеристичне в цьому ще й це, що поляки не насмі
лилися на будь-яку ширшу акцію в Малій Солонці, 

що від Великої віддалена ледве на один кілометр на 

південь, дарма, що польський генерал Лєсьнєвскі, орга

нізуючи цей напад, для його переведення зформував 
окрему групу, що начислювала 65 офіцерів, 620 підофі
церів і рядових вояків та 13 кулеметів і групі визна

чив завдання - "здобицє і укаранє Солонкі і Маліч
ковєц". Польський мемуарист В. Гуперт пшие, що "Со

лонку дійсно здобули, nо~рабува.11.и, niдnaлUJІ.u і уве'Чорі 
вернулися назад". 

Так поляки помстилm:я на Солонці за те, що вона 
посміла зорганізувати самооборону і до приходу під 

Львів українських військ - чинила опір польським 
ватагам зі Львова. В термінології ген. Лєсьнєвського -
це називалося "укаранє розбуйнічих мєшканьцуф Со
лонкі і Малічковец"17). 

Дві сотні куреня зайняли Велику Солонку. На під
вищенні 11340", де проходить "стрийська" шоса, було 
укріплення обведене колючим дротом. Це підвищення 

на полі творило середній пункт між котою "340" та 
цер~ою. На цвинтарі біля церкви і на кладовищі, що 

на-ліво від села - станули з кулеметами польові за

стави. Третя сотня куреня, як запа~с, залишилася в Ма

лій Солонці. Там залишився теж бойовий обоз. 
Перед становищами наших польових застав роз-

17) r.л. По.шк. Гyiпeprr Штоль;ц, ,,Бальв:і о Льву~в", стор. 119. 
Львів 1922. 
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простирався широкий вид на передпілля Сокільник, 
Скнилівок, Кульпаркова і Львова, що понад високими 

домами визначався банями святинь. 

Ворог не показувався й тому через найближчі дні 
на цілому відтинку фронту панував відносний спокій. 
В моєму нотатнику я, між іншим, у ті дні записав: 

"Вночі, 22 грудня, тривога. На північний схід від наших 
становищ сильна рушнична і кулеметна стрілянина, 

невиразний гомін. Але скоро наші сусіди - команду

вання 1/24 куреня, повідомили телефоном: "чет. Гри
нів повів одною чотою вдалий напад на лісничівку 

у Зубрі, в "Гаю". Поляки повтікали. Лісничівка горить. 

Чет. Гринів вернувся з добиччю і полоненими. Наші 
втрати: один убитий і два поранені". 

24 грудня 1918 - живіший рух на польському 

правому крилі викликав стрілянину нашої застави з 

кладовища. "На греблі" поляки залишили одного вби
того. По пол~ні того ж дня польська артилерія обстрі

лювала обидві Солонки, але скоро замовкла під огнем 

батерії чет. Дмитра Колодницького, що 23 грудня прий
шов на наш відтино'к зі Стрия і окопався в Малій Со

лонці біля моста. 

Приявність цієї батерії сильно підбадьорила наших 

стрільців. До цього часу наш відтинок обслуговувала 
артилерія зі Зубри. 

Для яснішого представлення тогочасних воєнних 

операцій під Львовом, треба згадати, що бойові лінії 
по обидвох воюючих сторонах мали своєрідний вигляд. 

Спершу, нпр., не то, що тяглих, безперервних, але вза

галі ніяких окопів не було. Фронт, в повному розумінні 

слова, творили протилежні села, що в них у строгому 

поrотівлі кватирували бойові частини противників, які 

від можливого нападу зі всіх сторін обезпечувалися 

польовими заставами. 

До 26 грудня 1918 р. фронт на нашому відтникові 
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проходив через Велику Солонку, що її обсадив 3/24 ку
рінь; 22 грудня скріпила його Бережанська сотня під 
коМандою чет. Домбчевського; направо, в Зубрі, стояв 
1/24 курінь чет. В. Букшовано-го, а наліво, в Малич
ківцях, невідома мені ча1стина. Сокільники, Боднарів

ку, Персенківку, Козельники і Лісничів'ку в "Гаю", що 
на північ від названих сіл - держали поляки. За здо

буття цих пунктів починалися бої. 

Зв'язок між сусідуючими ча'Стинами вдержували 

стежі, що їх, для провірювання "порожнього" терену, 
поодинокі частини висилали направо і наліво від своїх 

баз. Одначе це зовсім не давало твердої запоруки, що 

залозі цьоrо, або іншого села, згл., відтинка, не rрозить 

небезпека; тим більше, що бродячи в глибоких снігах 

полями і польовими доріжками, стежі проходили оці 

"нічиї" прогалини здебільша тільки раз на день. Для 

певнішої безпеки, залоги окремих відтинків обезпечу
валися ще й густими стійками і загостреною службою 

на МЇ'СЦЯХ. 

Дошкульно відчувалося недостачу густішої теле

фонічної мережі. Курінь мав у своєму розпорядженні 
заледве 600 метрів дроту, два старі польові апарати й 
два мі·крофони, що з них одного вживала 9 сотня замість 
апарату. Цьоrо вистачало на те, щоб наладнати зв'язок 

сотень з командою (штабом) куреня і дочепитися до 
лінії штабу групи. Пов'язатися зі сусідніми частинами 

- курінь не мав змоrи. З цієї причини, нпр., з коломий

ською батерією пор. .Ярослава Курилюка, що стояла 
в Зубрі, ми могли говорити тільки посередньо через 

централю групи "Старе Село". По двох, або трьох днях 

пов'язався ·курінь з 1/24 куренем, зате з відтинком "Ма
личківці" не поща'стило нам говорити телефоном до 

нашого відходу зі Солонки, ·себто до 28 грудня 1918 р., 
хоча в ·спілці з тією групою 27 грудня курінь переводив 
бойову акцію на Сокільники. 
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НЕВДАЧНА АТАКА НА СОКІЛЬНИКИ 11) 

В курені йшли приготування до наступу на Со'Кіл.ь

ни'Кu у заплянованій офензиві на Львів. Стежі, що про

сліджували терен передпілля, підходили під крайні со

кільницькі хати, часто-густо викликували живу стрі

лянину на цілому відтинку, голосили, що ворог закріп

лює свої становища, що на вежі костела є скоростріл 

і артилерійський наводчик. 

На жаль, погана телефонічна сполука з артилерією 

не завжди давала нам змогу перешкодити ворогові в йо

го воєнних приготуваннях. 

Надійшов в1кінці день бойових "хрестин" куреня 
у загальній офензиві на столицю Галичини. 

Увечорі 26 грудня 1918 р. командування куреня 

одержало диспозицію такого змісту19}: "Команда 3/24 
куреня, відтинок "Солонка". Завтра, 27 грудня 1918 р., 
курінь при чинній співдії Бережанської сотні і залоги 

с. Маличківці займе Сокільники. В тій цілі дві сотні 
3/24 куреня перейдуть уночі до Маличковець. Там злу
чаться з сотнями тамтешньої залоги і ще досвіту, як 

ліве крило відтника, незамітно обсадять східній край 

ліса, що на один кілометр на захід від Сокільник при

пирає до шляху Кульпарків - Наварія. На зайнятому 

становищі дожидають другої години ранку. В тому 

часі рушить до наступу праве крило, що заат·акує во

рога з півдня. Команда лівого крила подбає про те, 

щоб у тому ж часі вдарити на ворога зі заходу. Наступ 

цілого відтинка спомагає артилерія". 

Підпис: от. Микитка, в. р.; пор. Гнатевич, вр. 
~---

18) Соосільники наіЙІбільше село на півдні Льазооа, віІц центру 
міста 7 юм. На неnовни!Х 4000 мешкащі·в 1918 р. було в селі 
З або 4 родини укрs.Шц·ів. 

18) ЗМі.ст ди.опозиції на основі воєнноrо НОО'атника пор. Кри
воносІОІВ:а. 
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Було по півночі, як перед виструнченими рядами 

7-ої і 8-ої сотні курінний, пор. Найда Олександер, прий

мав ·від командирів обох сотень звіт про їх стан. З чер
ги легкою хвилею пронеслося по рядах - "Спочинь!", 
відтак - "Позір!", а по хвилині - притишеним голо

сом - команда - "Ходом руш!" і дві німі колони -
62 чвірки рівним кроком помаршували вперед у сумерк 
ночі ... 

Скоро пройшли Малу Солонку, а на полі довгим 

вужем вояцьких тіней витягнулася по глибоко засні

женій польовій доріжці колона, прямуючи на Малич

ківці. Гладив нас легкий подув холодного вітру, диво
вижно бовваніли над нами косматі олив'яні хмари. 

Десь на північному заході стогнала гармата, а направо, 

за горбами була наша столиця - Львів. 

В уяві оживала барвиста бувальщина: часи слави 

і могутности рідного краю в добі короля Данила і князя 

Льва; татарська навала і пожежа Львова ... 
Але це був тільки хвилевий поворот думкою в ста

ровину, у :минуле. Дійсність повернула розгарячену 

думку назад до твердого сучасного. 

Одержавши в Маличківцях оперативні накази, ви

ходили дорошенківці з маличківськими сотнями на не

рівні поля, і тоді за ними спалахнула пожежа. Вияви

лося, що горіла двірсь:ка стодола. Не було двох думок, 

що "хтось" сиrналізував ворогові про небезпеку зі сто
рони Маличковець. 

Але незабаром зірвалася сніговія, прикрила луну 

пожежі і про загадковий сиrнал скоро забули. 

Доходила 5 година досвітку. Сніговія не вщухала. 
Сотні невпинно прямували, поборюючи сніговію, до на

значеної цілі - на східній беріг ліса "Дубина", що по

винен був бути один кілометер на захід від Сокільник 
і звідтіль - згідно з наказом штабу групи "Старе Се

ло" - мали вдарити в одинадцятій годині на Сокіль-
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ники. Хви.лі густої заметілі закривали в передранко

вих сутінках поле зору на найближчу віддаль. Стрільці 

витривало брели снігами по нерівному терені, часто

густо по самі пахи западали в завіяні ями, але без уваги 

на всі труднощі держалися добре, бадьоро. 

Погана погода в інших умовинах для нас, що під
ходили до ворожих становищ, могла бути навіть спри

ятливою, бо закривала наші рухи перед оком ворога 
і могла родити в нього сумніви в можливість будь-якої 

з нашого боку зачіпної акції. Одначе наше положення 
не було вигідне. Головне, що рухами всієї ударної групи 

не можна було керувати за допомогою польового теле
фону; не було вістових вершників для зв'язку з сот

нями, а піші командири сотень були в тому випадку 

безсилі, бо їхні рухи паралізував глибокий сніr, що 
прикривав нерівне поле. Крім цього в обох сотнях не 

було нікого, хто знав би околицю, а на докладне її про

слідження не дозволяли ні чае, ні погода. Команда від

тинка здалася на достовірність польової карти, що її 

один примірник, видання "к. унд к. Мілітерtеоrрафішес 
Інстітут" 1914 р., за ключем знаковання з 1894 р. -
вчора прислало командування групи коман:цирові ку

реня, тепер командирові відтинка "Солонка", пор. Ол. 
Найді, разом з вечірньою диспозицією. На присланій 

карті стояв зазначений ліс, що до його берега даремно 
добивалася розстрільна обох сотень, бо на місці, де був 

ліс, вже давно і сліду не бу ло з нього. Надобавок лиха 
солончани впевняли, що ліс дійсно є на захід від Со
кільник, насправ:ці ж солончани говорили про ліс, що 

находився три кілометри на північний захід від Сокіль

ник, по той бік шляху Басівка - Скнилів. Відсутність 
ліса починала вже непокоїти старшин і будити в них 

сумнів щодо правильности напрямку просування роз

стрільної, що недальше кількадесяти кроків направо і 

наліво від сотенних командирів, гуе$илас.я в хмарах 
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густої снігова; тоді зовсім несподівано, у віддалі яких 

50 кроків із-за білого серпанка метелиці замаячіли 

крайні хати Сокільник. 

На відступ, зглядно на задержання розстрільної 

не було часу. Старшини не вспіли ще видати потріб

них наказів, як стрільці, побачивши перед собою здо

гадну ціль цілонічного борикання зі снігами, метнулися 

щосили вперед, а чийсь оклик "гурррааа!", що його 
миттю підхопила вся розстрільна - поніс її лявіною 

на ·ворога, що, криючись у селі, привітав наступаючих 

нервовими стрілами. 

Розстрільна обох сотень нестримно йшла вперед. 

По кільканадцяти хвилинах третина села, по шлях -
Наварія - Кульпарків, була в наших руках. Але в цьо

му місці розгін обох сотень заломився. В добре укріпле

них ще австрійських бетонових окопах ждав причає
ний ворог, що зустрів на'Ступаючих сильним рушнич

ним і кулеметним вогнем. 

В тому місці, у розстрільній 7-ої сотні впало вби

тими трьох стрільців з чоти ст. дес. Михайла Кузева. 

Четвертий, важко поранений, зірвав'СЯ на ноги. На його 
устах пінилася кров, відрухово він ще біг якийсь час 

вперед, аж безвла:дно повалився на сніг ... 
Впорядкувавши ряди захитаної розстрільної і за

безпечивши крила, чет. Кривоносюк даремно кидався 

зі евоєю сотнею в густий дощ ворожих куль з метою 

викинути його з протилежного горбка, що був ключем 

до операцій на дальшу частину села. Одначе за кож

ним разом ударники із втратами ві:цступали під пе

рехресним огнем ворожих кулеметів з укріпленого ста

новmца на горбку та й з-за вуглів поблизьких хат на 

протилежній стороні шляху. 

Розгарячені стрільці на небезпеку не зважали. 

- "Вперед, хлопці!", "Охоплювати зліва!", "За мною!" 
- давав команду своїй чоті хор. Олександер Лагола, 
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атакуючи злощасний горбок, що задержав розгін 7-ої 

сотні. З горбка безнастанно такотів кулемет, нервово 

лопотіли ворожі кріси. Завзятий хорунжий і розстріль

на його чоти - не подавалися. Під прикриттям кулеме

ту чет. В. Феданкова вони витривало посувалися на 

горбок. Але в один момент, коли хор. Лагола енерtій

ним "Вперед!" підняв своїх стрільців зі снігу до нового 
стрибка вперед і, випереджуючи їх, біг по узбіччі горб

ка, "гаркнув" ворожий кулемет і хор. Лагола, розмах
нувши широ·ко руками, без слів повалився в сніг. 

Там же, рядом і·з <евоїм хоробрим командиром по

лягло 5 стрільців з його чоти. 
Відстрілюючись, обі сотні відступали. Біля хат, що 

на північ від сокільницького ставку, поляки окружили 

8 сотню. В прорив пішов з своєю чотою хор. Євrен Сер
бінсЬІкий. Сміливою протиатакою він вправді пробив до
рогу сотні, але там же, поцілений кулями ворожого 

кулемета, ·загинув. На шляху цього прориву, разом 
із ·своїм героїчним чотовим полягла половина його чоти. 

Нещастя хотіло, що ліве крило розстрільної обох 
сотень 3/24 куреня, ще заки вони увійшли в Сокіль
ники, заrу1било зв'язо·к з маличківсь·кими сотнями, які, 

зайнявши край ліса на північ від дороги Годовиця -
Сокільники, спокійно дожидали умовленого до насту

пу часу. Шум західнього вітру глушив гомін бою в Со

кільниках, ніс його в протилежний бік, тому вони й 

нічого не знали про те, що дорошенківці в Сокільниках 
і що там йде бій. Піші вістові, що їх вислали по допо

могу, прийшли запізно. Тимчасом ворог зорієнтувався, 

що перед ним незначна сила, обсадив горби обабіч зай

нятої нами частини села - на північ та на полудне і 

новів атаку на наше ліве крило. Проріджені ряди обид

вох сотень, що крім жертв у людях втратили ще й одно

го кулемета, почали відступ, відстрілюючись на всі 

боки, бо тепер зовсім відкрито почали стріляти на нас 
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із різних дір сокільницькі мазури, що не знали пощади 

навіть для поранених. Ось, перескакуючи через поті

чок, упав ранений дес. Манищук. Насилу доповз під 

недалеку огорожу; тут із-за вугла стайні, чи стодоли, 

вискочила якась жінка і на очах відступаючих ударом 

ножа добила нещасного. Два-три кроки від вбитого 

впала й ·вона, поцілена кулею месника. 

Про те, що діється в Сокільниках, нічого не знали 
в Солонці, базі 3/24 куреня, що, як згадано вище, тво
рила південний відтинок фронту проти Сок'ільник. За
лога цього відтинка - 9-та сотня чет. Василя Юрченка 

і Бережанська сотня чет. Домбчевського - рушила до 

наступу в супроводі артилерійського вогню в одинад

цятій годині, одначе відступила перед сильнішим вог

нем ворожих кулеметів і артилерії. Безуспішною була 

теж вечірня атака сотні кінних гайдамаків2r) під осо

бистим керуванням от. Микитки. 

Пізно ввечорі верну ли ся до Солонки із сокільниць
кої виправи обі - 7-ма і 8-ма - знеможені сотні 3/24 
куреня, але в тому глибокому внутрішньому переко
нанні, що того дня, складаючи на державницькому жер

тівнику вільної української нації першу криваву дань 

нашого вояцького обов'язку - ми гідно видержали пер

ший, хоча й дуже болючий, іспит високого і почесного 

звання українського вояка. 

Невдачу в Сокільниках, що її спричинив у вели
кій мірі фатальний збіг обставин, курінь пам'ятав дуже 

довго. Але скоро виявилося теж, що наш передвчасний 

виступ у тому селі і для поляків не обійшовся безкош
товно. Bopor, затривожений нашою атакою на заході 
Сокільник, стягнув у загрожене місце підкріплення 

з сумежного відтинка на сході і в результаті, коли 

g одинадцятій годині того ж дня Перший курінь 24 п.п. 

20) Соонею комЗІНдув'ЗІВ чет. Фар<>нОІВІСЬІКИ!й:, що 2 д'Ні пізн!ше 
від:тачився в дру~rо.чу наmуІПі на Сокі:лЬНИ!КИ. 
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дорошенківців заатакував ворожі становища направо 

від нас, зі Зубри, ворог цього удару не видержав. Ліс

ничівка у Зубрі, що на північ від села, Козельники і 

Персенківка на північному сході від Сокільник були 

здобуті зброєю дорошенківців з 1/24 куреня, які з цього 
боку сильно загрозили польським становищам у Со
кільниках. 

У боях і під час відвороту поляки мали поважні 
втрати. - "Українці" - пише польський полковник 
В. Гуперт у своїй праці "Валькі о Львув", стр. 123 -
"здобули лісничівку в Зубрі, де вигинула майже ціла 

наша 7 компанія з І. п. стшельцув львовскіх"." 

Успіх І-го куреня дорошенківців був для нас ве
ликою моральною відплатою за наші криваві жертви 

в Сокільниках. 

Тільки ще довго, дуже довго, не знаходила серед 
загалу стрілецтва морального виправдання обставина, 

що тоді, коли сокільницькі мазури билися проти нас 
поруч польських во.яків - то українці Солонки тин.я

JІИСЯ бездільно довкруги своїх загород і спокійно при

глядалися, як наші вояки кривавилися у вожкому бою. 

Але, коли ввечорі 27. ХІІ. 1918 р. зяеможені останки 

обох сотень добилися назад у село з кривавих бойових 
хрестин у Сокільниках і по Солонці вдарила тривога 

- в солончанах пробудився приспаний воєнний дух. 

Вони самочинно зорганізували щось в роді "сільської 

самооборони" і запропонували свої послуги Команді 
куреня. І треба признати, що тої ночі цей відділ був

ших австрійських вояків не без посвяти багато допоміг 
нашим заставам у нічній вартовій службі. Все ж таки 
наші стрільці докоряли їм, чому вони не організуються 

у ~військово-упорядковані ві.zсціли, .як це зробив, нnр., 

Ременів, що поставив прекрасну військову одиницю -
Залізну сотню. 

Загально в сокільницькій виправі курінь втратив 
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85 людей (42 убитими, 25 пораненими і 18 полоненими) 
та одного кулемета. У ві~ношенні до числа 382 бойового 
стану старшин і стрільц'ів куреня це було 22,250/о. 
В цьому числі два убиті старшини з числа десяти стар

шинс1>кого бойового складу. 
Про виправу на Сокільники і бій у тому селі 27 

грудня 1918 р. двох сотень 3/24 куреня писав у листі, 
з датою 15. 2. 1936, пор. П. Кривоносюк, тоді ж, -
27 грудн.я 1918 р., командир 7-ої сотні і учасник бою, 

пізніше - адьютант куреня: 

" ".Докладних даних про становища нашого куре
ня в Сокільниках21) подати не можу. Брак тоді в руках 
сотенних •командирів військових карт, страшна сніго

вія, не дали нам змоги зорієнтуватися в терені і поло

женні. За сніговією нічого не було видно. Зн.:.ю, що ліве 

крило моєї сотні було вже на полях поза Сокільниками, 

а праве під якимсь сильно укріпленим горбом. Долиною 

йшла бита дорога. Праве крило чет. Гуменюка було 
аж коло ставу. Перед його 8-ою сотнею був бодай рів

ний терен, тим-то й пригожий до операцій. Я даремно 

форсував з моїми стрільцями горб, що його боронив 

пекельний вогонь скорострілів з бетонових позицій"." 
Однозвучно про нашу атаку на Сокільники 27 груд

ня 1918 р. говорить теж комунікат штабу начальної 

команди польсь·ких військ на Східню Галичину ген. 

Розвадовського з того ж дня: "".Українські атаки на 
Сокільники, з уваги на наш огонь, не могли навіть роз

винутися. Ворог відступив поспішно, лишаючи на полі 

бою велике число вбитих і ранених"."22). 

21) Йjцеться про док:ла\Ц!Не теренОІВе о.зна1чення зайнЯІІ'О!Ї ча
СТИІНИ Сок.ілwИІК. 

22) "Вперед'', ч. 25 вtд 29. ХІІ. 1918. 
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БОІ ЗА ПЕРСЕНКІВКУ 
НА ВІДТИНКУ "КОЗЕЛЬНИКИ" 

З наказу штабу групи "Старе Село" курінь перей
шов у ночі 28 грудня в Зубрю, як запас (резерва) фрон
тового відтинка "Козе.л:ьии.ки.mа). 

На місце прийшли до~іта, 29 грудня 1918 р. і роз
ташувалися біля ліснич:івки. 9-та сотня зайняла на 

захід від лісничівки ліс "Освіча"; 7-ма і 8-ма сотні від
почивали. Зранку відійшов до лікарні тяжко хворий 

пор. Олекса Найда. Командування куренем перебрав 

тимчасово чет. Петро Кривоносюк. 

Добовий відпочинок, великі успіхи на цьому від

тинку 1 /24 куреня дорошенківців, їхній бойовий дух, 
що скрізь ще дихав героїчним завзяттям, був справж

нім бальзамом на ще не пригоєНі рани 3/24 куреня. 

"Як льви ідем у боротьбу 
"За України свободу!" 

28) Зубри і КозеJІьвики - 2 села на піздень від ЛЬІІЗооа. Ко
лись уюраі'НІСЬІКі, ІІJРОТПіГОІМ :в.іІІtіІв - СІПОJІЬІЩені. В Зубрі 1655 р. 

влаСНИІКИ села - поптtи орrані.зу;вапи патиж:ь:ке ,,rиробоство", 

що до ньоrо належали теж Козепь'НИІКИ. Це й полеrши:.."Іо О!По
лячення людности обох сі.л. В КооелЬНИІКах 1918 р. ще бУ'ЛО 
8 ухраїнсь~к:их родин. КілЬІХа уюраDІ.сь~к:их ро\ЦИ'Н було теж 

у Зубрі. Оба села хоча й зам~і - пі:ц ку.пьтурнИІМ оrлядо~м: 

були 'ВЇДСNІJІі. Вулиці бо.потисті; в хатах здебільwа долівки 

глиняні. БЗJГато неrрамотНИІХ. 

Корисніше пі~ц цим оrл.ядом п~а'В.ІШІІВ'СЯ Дав1щів. Хати, 
хоча тлиняні, ап·е просторі і ЯІСНі, ~риті черепищею, або бляхою. 

В селі 4"'ІКЛЯJСоrва попьІСІJКа ШІКОJJ.а, "iКyJlllto Рмьніче", а поруч 
кілька жищіІвІських кОІршем і юраа.mиrць. УІКJраУ·нщі в чис.лі біля 

200 душ скупчи.пися доо~кола ста.ренької дерев'.ІІНої церковці, 

що серед старезних ЛИ!П сум~уІБа.Ла .а пі~вніІч~ній ча1стині с.ела. По

чуття націона·льноі окремішнасти серед украі'Н'Цhв силЬІНе. До 

війни 1914 р. в селі була чита;,льня і!м. М. Ка'ЧКОВ'СЬІКоrо. 
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Пор. Петро Кривовосюк 

"Присяrаємо, що доти не спічнем, 
"Аж Дон пройдем, Донець минем 

"І з Каспія в шоломи води зачерпнем!" 

Повторювали стрільці кличі, що стилізовані у фор
мі кімнатних прикрас залишилися на стінах лісничів

ки, вчорашньої кватири штабу куреня наших по

передників - 1/24 куреня. Серед стрілецтва нашого 
куреня вони розбуджували вояцькі амбіції, кріпили 

завзятrя. 

В тому самому напрямі впливали теж rарячі бої, 

що якраз тепер надобре розгорілися на Цілому півден.;. 

ному фронті Львова. 

Курінь дихав жадобою чинів і відплати. 

Увечорі ми зайняли ліве крило фронтового відтин-
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ка в Козельниках. В селі не за-стали ніодного здатного 
до військової служби мужчини. Всі подалися з відсту

паючими поль-ськими частинами у Львів. Ті, що зали

шилися - замужні жінки, старші мужчини, жінки

матері, батьки - в один голос деклямували, що їх сини 
і чоловіки молодих жінок - працюють у львівській 

електрівні. 

На нашому відтинку не вмовкала жвава перестріл
ка, працювали стежі, пристрілювалася артилерія. 

Грізно від самого ранку клекотіло за нами. Там, 

у трьох кілометрах на південний заХід, у Сокільниках, 

йшла вперта боротьба за село. Тяжкі клуби чорного 
диму затемнювали горизонт, грізно гриміли гармати. 

"Наша розстрільна, пере-слідуючи ворога, зближа

лася до Куль.паркова і Скнилівки. Сокільники горять", 
- передавав з того відтинка, здаєть·ся, сот. Білинке
вич24). 

А ЗО грудня "заговорили" теж Кооельники. Воро
жий броневик, що 29 грудня перед вечором не-сподівано 
заїхав на Персенківку, приневолив залогу з 1/24 ку
реня залишити цей важливий пункт. Ворог вдерся теж 

на Глинцівку, що 250 крокі'В на захід від Козельник. 

Нашому куреневі наказали протина'СТуп. Сміло рушили 

в атаку 8 і 9 сотні глибокими снігами у широкій до
лині, що відмежовує ГлИІЩівку від Кооельник. З Глин· 

цівки заторохтів кулемет. Другий відозвався з Персен

ківхи. Загули гармати і безладно залопотіли рушниці. 
Але лава роз-стрільної 3/24 витривало посувалася впе
ред. Борсаючись у снігах, вона що кільканадцять кро

ків підбігала, а на команду "Долів!" западала в білий 
пух і повзла в ньому ближче до ворога; на "Вперед" 
зривалася на ноги і знову підбігала. Від ворога ділила 
розстрільну вже тільки невелика віддаль. Розриви гра-

М) З воєкноrо З8ІПИСНИЕа аmорз. 
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нат, лопотіння крісів, пронизливе "та-та-та-та ... " куле
метів, зойк ранених і "гуррра" наступаючих зливалися 

в дикі, перемінної натуги крики, що в них губилася 

сві1домkть одиничного існування, а відчувалося підсві

доме хотіння, тверде і невідкличне - .мету, що перед 

на.ми, .муси.мо здобути. 

Згодом "гурра" перенеслося на ворожі барикади
укр1nлення, між забудування хутора, в його різні за

камарки, з яких боронив·ся ворог. 

Після короткого бою - хутір Г .аи-нцівка був у ру

ках 8-ої сотні. 

Одночасно 1/24 курінь сміливим ударом зі села 
Бод-нарівка, що півтора кілометра на захід, здобув тар

так, що на північ від тої місцевости, зараз при залізни

чому шляху. 

Тільки з Персенківкою було важче. Всі зусилля на

ступаючої в тому напрямі 9-ої сотні відбивав ворожий 

броневик, що розстрільну обстрілював огнем 4 куле
метів і гармат. 

На полі бою залишився дес. кулеметної чоти Ми

кола Кузьменко (з Печеніжина) і 22 стрільців убитими 
та пораненими. Санітарі зносили їх на Глинцівку. 

31 грудня курінь рушив до бою із подвоєним зав
:тттям. Настуnала 7 •ма і 9-та сотні. Від ворога в Пер

сенківці ділив наступаючих - здавалося - невеликий 

простір: 600 -- 700 кроків. Йшлося про найважніше: 
проскочити 100 - 150 кроків через відкриту доли.t1у, 

що була під ворожим обстрілом, опісля 200 - 300 кроків 
через рівну площину, а там від панцеропоїздів закриє 

атакуючих огорожа городу станції і її забудування 

Відтіль проскочити яких 20 - 30 кроків через город за 
будинками станції і закидати її ручними rранатами, -
це вже тільки дрібна іграшка! - міркували палкіші 

за:взятці. 

І дійсно: крізь вогонь ворожої зброї справно пасу-
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валася вперед роз'Стрільна обох сотень і незабаром її 

центр оперся в забудування станції і доми наліво. Одна

че з цього місця не можна бу ло зробити ані одного 

кроку. Закритий грубими мурами ворог держався. За

хитана наша розстрільна кілька разів поверталася під 

непорушні мури, одначе, встелюючи поле бою вбитими 

і раненими, відступала. 

Поляки, що непохитно держалися на своїх стано

вищах у забу~дуваннях ста~щії, запропонували одного

динний мир-перерву, щоб санітари могли забрати ра
нених, що лежали на чистому полі і даремно благали 

допомоги, бо підійти до них в часі бою було неможливо. 

Поважні втрати мали також поляки і через це за

хиталася і їхня бойова сила. Не було теж сумніву в то

му, що полякам ідеть'Ся тільки про те, щоб зискати на 
часі і під час перерви підтягнути на свій загрожений 

відтинок резерву. Одначе в нас перемогло почуття лю

дяности, тим більше, що ходило про рятування виключ

но наших поранених вояків, що лежали між двома 

6ойовими лініями. 

В цій ситуації командир відтинка, чет. Володимир 

Букшований, пропозицію прийняв. 

На умовленому місці зустрілися: четар Петро Кри

воносюк, як відпоручник з нашого боку; з польського 

боку - ротмістр д-р Абрагам, командир "Батальйону 
сьмєрці". 

Одночасно на поле бою вийшли з обох сторін са

нітарні стежі. 

На місці зустрічі з'явилося незабаром ще кілька 

польсь·ких старшин, що на свій лад почали розводи

тися над причинами війни і виливали свої жалі за 

недавнім ідилічним життям двох братніх народів -
"русінув і полякув". - Бо чи це не гріх, що проли

ваємо братню кров? Я самий - син русинки, чому ж 

не можемо жити в братній згоді? - переконував один 
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з них "Четаря Кривоносюка, похликуючись при цьому 

ще й на історичні права та й заслуги польської шлях

ти, що нібито на наших землях виконувала культурну 
місію. 

Всі ці міркування польські старшини висловлюва
ли в польській мові; чет. Кривоносюк відповідав по

українськи. 

- Невже ж, панове, хочете мене переконати, що 
JІьвіn, Козельники, Сокільники, Зубря, Звенигород, Да

видів і т. д. і т. д. все це старі польські оселі і назви? 
Невже в добу завоювання Польщею Галицько-Володи

l\1Ирської Держави Романовичів Польща під культур

ним оглядом перевищувала Україну? Невже можна по

вірити в те, що "некультурні" українці розмальовували 
стіни Вавелю? Де ж на той час були малярі "культур

них" поляків? Невже панщина і її плід - темнота лю

ду, ліси гуральняних коминів, безліч коршем - це 
такої велетенської ваги культурні надбання і заслуга 

перед історією Польщі і польської шляхти ... ? 
- Але ж, пане ляйтенанте, - переконували енер

rійно палкого Кривоносюка йоrо співрозмовники, -
це все німецькі вигадки. Ми жили в згоді і в згоді жити 

бажаємо. Німці завинили, що воюємо і відповідальність 
за пролив крови на них паде, а передусім на архикнязя 

Віл1>гельма Габсбурrа - Василя Вишиваного ... 
Очевидно, що при цьому не обійшлося без докорів 

про те, буцімто в нашій армії леrіони німецьких стар

шин, які нібито керують всією кампанією на загибель 

Польщі. Цікаві були теж голоси про нашого начально

го командира, rен. Омеляновича Павленка, про на

чальника йоrо штабу, полк. Мишковського та й про 

от. Микитку, про якого зрештою висловлювалися з пов

ним признанням. 

З усього ставало ясно, що українці, якщо добро

вільно не схотять помиритися - війну все одно про-
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rрають, бо війну почали нерозважно, тобто порвалися 

"з мотикою на соІЩе". 

- Це цеможливе - переконував ротм. Абрагам, -
щоб львівських поляків, яким помагає вся Польща й 
Антанта, перемогла горстка галицьких українців. До
помога, що її дожидаєте з Дніпрової України - він 

арrументував дальше - неп~на, бо тепер Директорія 

України у війні з большевиками. Власне тепер - пи·· 
шуть по.льські часописи - гол. ота:ман Симон Петлюра 
переговорює у Варшаві й сумнівне, чи він взагалі по

ставиться до галицьких українців прихильно, бо звісно 

- твердив авторитетно ротмістр - "ви не українці, 

а русіни ... " 

Від четаря Кривоносюка ні ротмістр Абрагам, ні 

його товариші, польські старшини - про українські 

військові справи не довідалm:я нічого. На деякі їхні 

запитання він відповідав, що було треба; на інші і на 

видумані байки про німецькі інтриtи давав іронічні 
завваги, що стверджували незнання у польських стар

шин нескладних відомостей про україІЩів у Галичині 

1 зокрема незнання крайових відносин. 

Доходила 15-та година. Саніт·арі позносили поране

них і поляглих. Про це, що діялося тут перед годиною, 
говорили тільки червоні плями стрілецької крови, що 

захололи на снігу просторої долини. 

Кровавими променями заходячого сонця сходив на 

поля Козельник і Персенківки гнітючий вечір. Пред

ставники обох воюючих сторін, попрощавшися по вій

ськовому, відходили до своїх становищ. Коротко після 

цього увесь козельницький відтинок заговорив звичай

ною мовою воєнного фронту. 

Грізно до пізньої ночі гудів на Боднарівці міномет; 

у нас не втихала жвава рушнична стрілянина. Заслу

хані в музику війни Козельники і за.с}fі.жені круrом 
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них схили rорбків та долини роз'яснювали часто-густо 

світляні ракети. 

На землю сходив новий, 1919-й рі'К. В 24-ій rодині 

батерії пор. Курилюка повітали його сальвою rармат

ніх стрілів. 

ПОЗИЦІЙНІ БОІ 

Таким чином 3/24 курінь ім. гетьмана Петра До
рошенка зустрів 1919-й рік на фронтовому відтнику 

"Козельники", що прохО'див на довжині 6 - 8 км:. ло
маною лінією від західньої межі Сихова, через Козель

ники - Глинцівку до Боднарівки. Втримували його 1-й 

і 3-й курені 24 п.п дорошенківців: 1/24 курінь держав 
Боднарівку і там же недобудований тартак; 3/24 - ху
тір Глинцівку і західню частину валу в Козельниках, 

над залізничним шляхом Сихів - Персенківка - Львів. 
Згодом козельницький відтинок скріпив ще Другий 
Станиславівський курінь під командою сот. 1іліцін
ського, пізніше - пор. Богдана Загайкевича. Направо, 

у Сихові, сусідував з нами курінь УСС під командою 

пор. Любомира Макарушки; наліво, в Сокільниках -
Комбінований курінь 25) під командою пор. Лісковаць

кого. 

Які ворожі сили були проти нас, - ми докладно 

he знали. Чисельно ті сили були без сумніву менші, 
але в потребі поляки мали змогу в скорому часі зручно 

перекидати допомогу з інших відтинків. В порівнянні 

11) В склад цьоrо куреня входи.Ли. три сотні: Бережанська, 
Бу~ршrИ'НсЬ'Ка і Ж~r.цSІЧіsсЬІКа. 
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з нашими поляки мали також кращі становища. Чис

ленні цегельні, що цілим лісом коминів височіли над 

звичайними забудуваннями, були для поляків справж
німи фортецями, що їх легко можна було боронити на

віть найменшими відділами, тим більше, що доступ до 

них боронили засипані снігом глибокі ями. 

Не знаючи докладно терену і цілої сітки доріг та 
стежок, що довкруги ховалися під снігом, дуже легко 

можна було попасти в обійми білої смерти в цих, ніби 

природних, вО'Вчих долах. 

Якщо взяти до уваги ще й те, що їх здебільша бо

ронили вчорашні цегельняні робітники і міські "андру
си", які дуже гарно визнавалися в цілому лябіринті 

доріжок і стежок не тільки в цегельнях, але теж і до

миків за цегельнями, легко зрозуміємо, що наше зав

дання - здобути їх, вимагало крім значних сил піхоти 

ще й співдії важкої артилерії!8). 

В наслідок поважних втрат, що їх курінь мав у 

трьох останніх днях грудня 1918 року, його бойовий 
стан змалів до 180 багнетів. 4 січня 1919 р. прийшло для 
куреня перше доповнення в силі 4 старшин: пор. Воло
димир Мацуський і четарі: Степан Слюсарчук, Людвик 

rypa і Лев Брінr21) та 100 стрільців з підстаршинами. 
Реорганізувався командний склад куреня. Пор. В. 

Мацуський перебра·в командування куренем, його адь-

28) Ці can\fi <J?игощи, що ІПОЛЯІК~ш.t:, да~вали цегельні теж і нам. 
На сихівському відтинку кілька цегелень було в на~ииІХ ру~к:ах. 

В чаІС'і бої:в, зд:аєтЬІСя, в на:вечеря Різдва ХристовО\ГО, в наслідок 

якоrось неtпОІРООУІМіння віді.йш.ла з одної цегельні наша з·а.лОІГа. 

На місці JІИШИІВ'СЯ ті-льки ОІЦИ!і С'11рЇі.7Іець, Василь Н. (tПІРізвище 
при:забу:в), здоорооенний хлооець з Турки н. Стрием. Вночі 

кі·лька разів атакува:ли його 111м·яхи, одначе за КОЖ1ІИМ разом 

Ваоеиль Н. проrаиІІІВ їх С'Воїм окорострі;пам, а рано, ЯІК наспілu 

піщмога - перед цегмЬJНею зиаШuли 15 ворожих 'l"pytПis. 
21) Жи~ц з Галича, )"чень )'К'Раїн:с1~1кої rіJм'назіІі в Рогатині. Умер 

у Віннищі на mф. 
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ютантом <;:Тав чет. Петро Кривоносюк. Командування 

7-Ю'СОТНеЮ перейняв чет. Людвик rypa, 8-ю - чет. Сте
пан Слюсарчук. Чет. Лев Брінr перейняв командування 

одною чотою в 9-ій сотні і такий же пост, командира 

чоти, в 7-ій сотні перейняв д~перішній адьютант -
хор. Роман Марущак. 

В перших днях січня на цілому нашому відтинку 
~астало тимчасове відпруження. По тяжких боях і по 

прихрих невда-чах стрільці мали змогу тепер трохи 

відітхнути. Бойова акція піхоти припинилася. Інтен
сивно працювала тільки артилерія. 1-го січня влучним 

гарматнім стрілом поляки пошкодили нашого броневи

ка, що був під'їхав під Персенківку. Також і в черго

вих днях польські батерії і броневик не давали нам 
спокою. Це поправді дошкулювало нам найбільше. Між 

іншим, це утруднювало довіз харчів, що їх тепер можна 

було довезти тільки під охороною но-чі. Трудність була 

в тому, що кухні, які стояли в Зубрі, мусіли переїздити 

в Козельники єдиною можливою дорогою через зуб

рецький ліс "Гай", опісля 500 - 600 кроків по відкри
то~у, нахиленому до півночі, склоні горба, що був під 

постійним обстрілом польських кулеметів з Персен

ківки. 

В таких умовах курінь після Різдва розпочав при

готування до позиційних боїв. Стрільці почали копати 

окопи і їх укріплювати. Скоро постав чорний зиrзаr 
окопів і 80 - 120 кроків перед ними наїжена грива за
город з колючого дроту, що опоясала Козельник~ з пів

ночі на довжині двох км. Укріплення на відтинку ку
реня поч:Иналися біля сихів'Ської дороги, відтіль йшли 
валом над залізничною дорогою на захід, опісля по 

узбіччю горба повертали на південь, а на вж:оті крайніх 

козельницьких хат знову на захід, до хутора Глинцівка. 

Але ще перед тим, 5 січня, курінь одержав із шт.а
бу групи "Старе Село" наказ такого змісту; 
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Ситуаційвий пляв під Персеmdвкою 

"Завтра; 6 січня 1919 р. рано, Третій курінь 24 п.п. 
ім. rетьмана Петра Дорошенка заатакує поляків на 

Персенківці, викине їх з їхніх укріплень і в здобутих 

становищах закріпиться. 

"В атаку курінь рушить о rод. 8 ранку, після арти
лерійської підrотови. Для успіwнішоrо виконання до
ручення операції· - командув~Н'ИЯ куре.ця зв'яжеться 
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з Командою батерії пор. Курилюка, який буде спома

:rати наступаючих огнем своїх гармат"28). 
Пі!дписали: сот. Осип Микитка і пор. Ботдан Гнатевич. 

Обстрілювання поль·ських укріплень почала арти

лерія зараз зранку. Як лучник 3/24 куреня, я був на 
той час у Зубрі, в штабі батерій пор. Я. Курилюка. 

Дві його батерії польових гавбиць стояли в долині, на 
південній стороні "Гаю", 150 - 200 кроків на схід від 
лісничівки"). 

Канонада ставала щораз сильніша. Зразу поляки 

пробували відстрілюватися. Іхні польові гавбиці "ма
цали" за батеріями пор. Курилюка і довкруги його ба

терій розривалися rранати польських гавбиць. Під од
ною гарматою вибухли дві rранати. Обслуга впору скри

лася за траверзи окопів, що прикривали гармати. Від

.11амками rранат були поранені два гармаші. 

Пор. Курилюк неначе заворожений спокійно стояв 

посеред гармат з артилерійською картою в руках, від

бирав телефони і рівним, звучним голосом подавав ар

тилеристам: "Ноль, .ноль - 22", "Ноль, ноль - 28'' ... 
Меткі артилеристи справно "темперували" пода

вані rранати і гавбиці одна по одній безупину били 

важкими набоями. 
Я не випускав з руки телефонної слухавки. 

"Ворожа батерія - телефонував чет. Кривоносюк 

- стоїть ЗО ·кроків nраворуч від електрівні, недальше 

300 кроків наліво від стрийсь:к:ото шляху. Спрямуйте 
стріли на неї і на шопу, ліворуч електрівні. Там поль

ська застава зі скорострілом. Вона паралізує наші ру-

хи ... " 
За хвилину пронизливо заджавутіли пона~ "Гай" 

пробні стріли. Іх цільність скориrував артилерійський 

11) З воєнного заІПисюжа пор. КрИІВоноскжа. 
18) Комацциром а~рти.лері:йеько.ї rpyinи бу•в сот. Ярослав Воє

в!.цка; батеріЯІМИ в Зубрі комw.ц}'1ващ пор. Яро•с·лав Курwщок .. 
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наводчик. В чергових хвилинах вісім важких гармат 

раз-по-раз гримали у вказану ціль. 

Стогнала земля і вгиналися верхи височенних 
ялиць, як важкий набій пронизливо перелітав на во

рожий бік бойової лінії. 

Постріли бу ли влучні. Польська батерія скоро за

мовкла; в шопі біля електрівні розлетівся один вуrол. 

Ще один постріл і артилерійський спостерігач-навод

чик передавав телефоном: - "Стріл цільний! rраната 
розірвалася в середині шопи-магазину. Увесь будинок 
в густому димі. Над ним піднімаються багряно-жовті 

язики вогню. Шопа горить!" 

Кілька rранат розірвалося в електрівні. - "По
жежа розширилася на всю електрівню. Розхристані 

кpRJia вогню охопили цілу велетенську будівлю!" -
звітував поетично наводчик. І знову захрипіло в слу

хавці телефону: - "Поляки втікають!"". 
Дев'ята сотня продовжувала наступ і вполудне 

Персенківку, важливий для нас стратегічний пункт, 

зайняла. В полон захоплено трьох вояків і одну сестру

санітарку. 

Одначе Персенківки не вдержали. До поляків уве
чір прибуло підкріплення і вони контратакою знову 

вдерлися на станцію. В рукопашній боротьбі противни
ки себе не розпізнавали. 

"Ти маш патрони? - бо юж вшисткє вистшеля
лем!" - кричав до ст. дес. Р. Явдашняка якийсь поль
ський підстаршЮІа. 

- "Ні!'', заговорив по-українськи Явдошняк. "Маю 
тільки багнет!" і на хвилину схрестилася в завзятій 
боротьбі їхня зброя". 

Під напором переважаючих польських сил - Де
в'ята сотня відступила. 

Увечорі ст. дес. Явдошняк переnовіда!В епізоди ру
копашного бою за Персенківку і свій кривавий двобій. 

Було вже темно, як я сходив у Козельники no 
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узбіччю горба. Несміливо з прогалин хмарного неба ви

глядала на покалічену землю святовечірня зірка, що 

сповіщала світові мир, бо народився Син Божий. Але 

тло війни - побоїще на полях Козельник - Персенків

ки, різко контрастувало з торжественним настроєм 

Святого Веч·ора. Я-скраве світло ракети, що вдарило по 

долині, неначе скосило на ній кільканадцять вояцьких 

постатей, що вмить попадали ниць на сніг і непорушно 

безформними темними плямами сіріли на білому сні
говому тлі. Це вірні друзі поляглих і поранених під час 

наступу, тепер разом із санітарами, шукали їх у снігах 

і виносили в захисне місце в стоянці 9 сотні на Глин
цівці. На півночі, над Персенківкою, великі луки заліз

ного в'язання міської електрівні жевріли в яскравому 

полум'ю пожежі величезними золотиста-червоними лу

ками; в Козельниках з грюкотом рвали-ся tранати, їдко 

свистіли крісові кулі, оббиваючи замерзлі гілки при

дорожних верб; від чорної стіни бору, від "Гаю", що 
на півдні, радісним гомоном від'6ивалася лунка коляда: 

"Ой, у саду, саду, саду винограду, 
Радуйся, радуйся земле, 

Син Божий народився ... " 
Колядували старшини куреня на майдані, недале

ко курінного штабу. Біля них задержався з двома під

водами чет. Феданків, що саме з інтендантури групи 

привіз для сотень різдвяні дарунки - "любистки" від 
коломийських пань~. 

80) в Z:ОЖІНО114У пакетюк:у було ТІРОХИ JІаJСОЩіІв і Ка.JІеНІдарець 
"СтрІ.пець", що .на йоrо першій сторіЯці КОJІОІМИЙСькі панЯВ'.в:и 

пОІВиmrеуваJІИ різні доrе~п.но-ІПатріот.иrчяtі cemmщii. Нпр.: . ,,Не 
юй· стрІ.пець, що ба.rато стрІ.пяе, а 'І'ОЙ, що ІІІ&JІО, n цІшІеІ". 

"СтрІ.пьцеві СОКОJІИКОВі!". "Ти, Боже, DOBOJIUI, а тв, вебо:ке, 

ве пежи!" і по~цібнL ОчевИ'ДНо, що за мит д-а~ри і ще мипhuі 
с.лова ІПідба.цьареиня - фронт<хвИІІtИ бу.пи вдяч'Н'і. Все ж та~ки 

зtАу~ваз:tося, що C'l'IPi..Jleцьam gдЯЧ!НІ'Сть була би бi..Jlьma, .я&ЩО б 

разом з "пюб.исrrкаІМИ" була цри:ііхЗі.Па в КооеJІЬІНИКИ mm СО'm:Я 
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В сьомій годині я стояв на хуторі "Глинцівка" пе
ред командиром Дев'ятої сотні, 'Чет. Василем Юрчен

ком, що в кутку довжелезної двірської стайні примі

стив свою лежанку і саме в той час передавав до штабу 

куреня телефонічне повідомлення про вислід невдач

но закіН'Ченої атаки на Персенківку. Поруч, на кіль

кох дверях з господарських будинків фільварку, що 
з них стрільці зложили довгий стіл, над невеликою 

восковою свічкою зависла золота авреоля тихого по

лум'я, що розсівало лагідне проміння по. прикриттю зі 

сіна і горі "любисток". В кутку, наліво, постогнували 

ранені. Іх перев'язували при світлі ватри, що весело 
палахкотіла посеред стайні. Всіх тяжко ранених, що 

іх знайшли в снігах - 9. В іншому кутку над трупом 
рідного брата, що поруч поляrлого стр. Дмитра Рома
ненчука, с. Миколи, народж. 1896 р. у Воскресінцях 

б. Коломиї, закам'янів у чорній задумі ст. дес. Грабо

вецький. Всіх поляглих, що їх знайшли в снігах - 5. 
Ухні випрямлені тіла бу ли святощами сотні. Добрі друзі 
прикрили їх накривалами, неначе мати сонних діток. 

Завтра їх похоронять з військовими почестями в Зубрі. 
Тепер одних і других уважливо виносять і скаладають 

на саи.ях. Іх суnроводжають довгі, сумні поr ляди дру
зів зброї. - "Прощай, браТ'ЧикуІ" - простогнав ст. дес. 
Грабовецький, цілуючи високе братове 'Чоло, що НСі 
ньому захолола вірлина гордість і відвага сина гір. 

Сам підняв його і уважливо-ніжно зложив на санях, 

аояків-<резерви. В 1124 :курені оrЗІРІUDШІИ морачиJJи ообі rОJЮВИ 
над цим, як в·іддячитися покутJІИКа~м: за пеюціі хо.роброrстю. Чет. 

Грині:в Овія ПOJrJll[' в ча.сі вепикщt.Иіх боів) пораіцив, щоб на 1'JJ1 
Львова иаJМа:пювати черепа.ху, з~ен:у J'OLJIOІIOІO в :за~пі.mІr.я і під 

мапюикон яа~писаТИ J'і\Ц'Ну :ЦОПИІСКУ, за&ІІФеСоІвіі'ЯУ ~о запtпJJ'Я. 

Незалежно від ,,любисток'', вже піJСпя Рі:цаа коман,цува'НІН'а 

куреня ді~ста.ло по 500 rриrвень на к:ожиОІІ'О стрі.nьця з дv4>У 
ГOJJ. От. Симона Петлюри, що з на/1'0\Ци Різдва ~стовоrо nо

вищою С;)'МСЮ обда~ру~вав к:ожяоrо фроН'І'ОІВика УГА. 
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пиряджуючи у безповоротну дорогу. "Прощай!" - про
стогнав, чітко наголошуючи кожний склад болючого 

слова. - "Не думав, що тут розстанемося ... " 
Сани рушили. В двірській стайні - стоянці сотні, 

запанувала німа nовага. На дворі ще довго холодний 
вітер грався полами піхотного плаща пригнобленого 

ст. дес. Грабовецького, справника 9-ої сотні. 
Після полагодження службових справ, чет. В. Юр.

ченко, станувши біля святкового стола, промовив: "Ві
таю вас, дорогі браття, з раковим святом Різдва Хри

стового. Зі щирого серця бажаю вам ці свята щасливо 

відсвяткувати, а свято Воскресіння Христового зустрі

чати у нашій вільній столиці, у Львові та по війні ща

сливо повернутися до ваших тихих хат і много літ 

у мирі і гараздах прожити у нашій вільній і веселій 

Україні. Христос рождається!" "Славіте Його!" - від
повіла хором п'ятдесятка стрільців прорідженої сотні. 

Після цього сотенний діловод, однор. ст. стр. Ф. 

Кушнірик, передавав кожному стрільцеві від покутя

нок "любисток", а сотенний кухар наливав черпаком 
у їдунку борщу, накладав вареників, сушених грушок 
і куті з медом. 

У ледве роз'яснених сутінках стоянки сотні, ст. 

дес. Роман Явдошняк заінтонував тенором - "Бог 

Предвічний" ... Коляду підхопила вся сотня і могутні 

тони старого різдвяного гимну вдарили об кам'яні стіни 
стайні, чорне піддашшя і рівною хвилею торжественно 

понеслися по холодних полях - " ... щоб спасти люд 
свій ввесь" .. 

Назустріч доносилось з Козельник радісне, хорове: 

"Видить Бог, видить Творець, 
Що весь мир погибає ... " 

Колядували всі козельницькі хати. Нехотя стрі

лецька думка линула в рідні міста-села, щоб там спо-
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гадами спо"Чити в теплих хатах, у щасливому ото"ЧенШ 

рідних. 

В 'Часі свят Різдва Христового прийшла до нас ра
дісна вістка, що Директорія УНР прислала Галичині 

військову допомогу в силі кількох тисЯ"Ч козаків. Цю 
військову допомогу На"Чальна Команда спрямувала в 

околицю І'Іаварії, зформувавши з неї окрему бриtаду 
під командуванням полковника Легара, здібного, як 

говорили в штабі куреня, австрійського старшини. 

11-го сі"Чня група "Наварія" почала на·ступ на пів
денно-західній відтинок Льво'Ва. Наказав теж наступ 

підпорядкованій собі бриrаді полк. Легар. З запертим 
віддихом ми ловили телефоні"Чні звідомлення про те, 

що наші війська з·айняли Кульпарків, що сотні ІV-го 

куреня 24 п. дорошенківців наближають·ся до головно
го двірця. 

Гордощами билися стрілецькі серця, радощі напов

няли наші груди, а віра, що Львів ·сьогодні~автра здо

бу~демо, додавали нам сил. 

На жаль, ще тоrо самого дня громом поразила ці

лий наш курінь вістка, що бриrада полк. Легара відмо

вилася йти в бій і, що гірше - без стрілу віддала по

лякам становища, що їх того дня у кривавих боях здо

були інші. Внаслідок цього також і "Частини IV/24 ку
реня, що були загналися клином між поляків на Куль
паркові, мусіли вертатися на давні, вихідні становища. 

Цей випадок - говорили опісля в пrrабі 3-ro 
куреня - так знеохотив полк. Легара, що він ще того 

самого дня подякував за службу в нашШ армії. 
Наддніпрянці, що на них ми nОІКJІадали такі великі 

надії, самовільно відійшли ватагами в сторону Збру"Ча. 
Подорозі в околиці Наварії вони спалили "Білий Двір". 
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НАСТУП ПОЛЯКІВ НА КОЗЕЛЬНИКИ 
13 СІЧНЯ 1919 РОКУ 

Наші становища на фронтових відтинках Козель

ник і Сихова, що були, мабуть, чи не найближче мурів 

столиці, були "колючкою" для стратегічного ока поль
ського командування. Вже в перших днях січня ми 

знали, що по той бік наших ліній поляки збирають 

більші сили, щоб протина'СТУ'ІІОМ викинути нас з наших 
становищ і відтиснути на південь, дальше від столиці,. 

Зосереджена на сихівському відтинку польська арти

лері·я через цілий день 12-го січня промощув·ала піхоті 

дорогу до на<:тупу на Сихів, обстрілюючи одночасно 

гарматнім огнем Козельники. По полудні польська пі

хота заатакувала Сихів, одначе її атаку без труду від

бив І-й Станиславівський курінь. 

Наш Третій курінь увесь час був у строгому пого

тівлі. Але ув~орі на всьому відтинкові запанувала ти
шина. За руха·ми у ворожих окопах стежили, а радше 

надслухували, розвідчики. Запасні частини в дальшо

му держали строге поготівля. Вільні від служби стар

шини прийшли до штабу куреня для обговорення си
туації на основі зібраних за день ві'домостей про розмі

щення польських сил і про їхні пляни. З 1/24 куреня 
прийшов чет. Бук:шований "Дзюньо", з сусіднього від
тинку фронту. 

Після обговорення основних питань, командир Тре
тього куреня, пор. В. Мацуський, запропонував прияв

ним ще якийсь час задержатися. Поважний тон діло
вого обговорювання військових справ, пов'язаних із 
завданнями куреня, перейшов в товариську гутірку 

принагідної зустрічі шкільних друзів. Жарти, згадки 

про вояцькі пригоди і спомини об'єднаних ідеєю вели

кого збройного чину друзів, перенесли їх на деякий 
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час у минуле. В невеликій кімнаті сільської хати при

rадались часи коломийської гімназії з її учнями - те

пер старшинами куреня, і професорами - приятелями 

молоді - дир. Софроном Недільським, проф. Кузь

мою, Шипайлом і "ц.к. педагогом" проф. Галібеєм та ін. 

Далі згадано криваві бої на верхах Кірлібаби в буко
винських Карпатах зимою 1915/1916 років, і пекельну 
грозу бої•в у rрані'І'НИХ Дольомітах на італійському 

фронті. 

"Досить вже тих штурмів "фір кайзер унд лянд" -
заговорив з дозою іронії в голосі чет. Гуменюк і, не до

жидаючи реакції товариства, затягнув тенором: 

"."Діва Марія, Сина родила." 

До Гуменюкового тенору долучився бас чет. Бук-

шованого і приявні хором продовжували: 

"В пелени повила, 
Сіном притрусила 

Господнього Сина." 

Одна по одній плили торжественно-настроєві ме

лодії колядок, але раптом і колядки і милий настрій ве

чора обірвала дика рушнИ'!На і кулеметна стрілянина 

здовж окопів, що від штабу куреня були не далі, як 
150 - 200 кроків. Старшини миттю вибігли і бігом по

прямували в окопи. Але ще заки добігли, стрілянина 

стихла. На цілому відтинку знову настала тиша. Стар

шини, пор. В. Мацуський і четарі: Букшований, Гуме

нюк, Кривоносюк, Слюсарчук, Феданків і Юрченко 

зібралися в са.щку біля штабу куреня, зараз за око

пами. По кільканадцяти хвилинах наслухування че

тар Букшован:ий рішив перевірити передпілля і, виб
равши кількох стрільців з одним підстаршиною, пішов 

у сторону Персен·ківки на стежу. Інші старшини за
лишилися в садку. На цілому відтинку була ідеальна 

тиша Ні одного стрілу. За якої пів години стежа вер-
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нулася. Стрільці з підстаршиною пішли на свої стано

вища, а чет. Букшований повільним кроком зближався 

до старшин. Коли від гурту вже був на 4 - 5 кроків, 
чет. Гуменюк, ма:буть, хотів його запитати - "А що 
там діється?", чи може щось слова·ми подібного змісту, 

але, вимовивши тільки звук "А", без життя повалився 
на сніг. 

Тиші, що rнітючо тяжіла над окопами, не перервав 

ні один стріл. 

Старшини, свідки трагічного випадку, були збен
тежені. Ні на голові, ні на грудях поляглого не було 

жодного сліду крови, або поранення взагалі. Щойно 
секція тіла в Коломиї, куди відставили поляглого, вия

вила, що заблукана куля вдарила чет. Гуменюка в ди

хавицю і задержалася у в'язах карку, що і спричинило 

негайну 'Смерть. 

В полягл·ому чет. Гуменюкові курінь втратив одно

го з 1кращих старшин. Командування 8 сотні перейняв 
чет. Степан Слюсарчук. 

ОЧікуваний полЬ'сь·кий наступ почався на другий 
день, 13 ·січня. Почалося від барабанного вогню, в 6-й 
rодиНі ранку. Протягом повних трьох rодин кожне сло

во в селі і в окопах глушив огонь гармат кількох поль

СІ)КИХ батерій, що рі1знокаліберними tранатами засипу

вали наші окопи; згори падали відламки з розриваних 

шрапнелів. 

В 9•й годині польська піхота вдарила зі сторони 
КулЬІПаркова на Боднарівку, яку оборонила залога пів

сотні 1/24 куреня. Поляки Баднарівку здобули. Зайняв
ши після цього лі'С ОСВІі.ча, поляки заrрозили ударом на 
тили наших становищ у Козельниках, в першу чергу 

станов:и;щам нашого куреня на Глинцівці, яку одною 

чотою і одним кулеметом обороняв чет. Комоновський. 
І дійсно поляки заатакували незабаром Глинцівку 

~південного заходу. Наступаючих привітав скоростріл. 
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Одначе в його гострому такотінні вичувалася нервоз

ність. По короткій першій серії наступило вриване: 

"та-та", "та-та-та", "та-та" і скоростріл замовк. 

Польська розстрільна була з цієї сторони від ху

тора не дальше, як 300 - 400 кроків. Одночасно заата
кували поляки Глинцівку зі сторони Персенківки. Че
тар Комоновський здержував їх крісовим огнем. Одна

че густу лаву польсь'кої розстрільної не було сили за

держати, тим більше, що головна сила поляків з пів

денного ·заходу, цебто з тої сторони, де не:цавно замовк 
скоростріл, майже нестримно йшла на Глинцівку, за

тискуючи її оборонців кліщами двох своїх крил. 

Увечорі чет. Комоновський говорив у штабі ку

реня: "Мене і моїх хлопців обскочили поляки в саді. 

-- "Поддай сен!" - кричали грізно зі всіх боків, затіс
нюючи кругом нас свій перстень. Небагато бракувало, 

щоб мене з чотою забрали в полон. Зоріентувавшися 

в положенні і ~стріJІІЯЮчи з мого "штаера" по лаві по
ляків, я скомандував: "Хлопці назад!" Відтак скочив у 

рів, яким вИбіг на долину, а за мною мої стрільці. 

Нам навздогін посипалися польські кулі. Коли ми вже 

були на долині, побачили, що саме в той час останні 
стрільці нашого куреня, залишивши Козельники, пе

реходили через горбок, за фільв·арком, до "Гаю", до яко
го незабаром, від~стрілюючись від поляків праворуч і 

ззаду - добилися також і ми." 

В міжчасі, як ішов бій за Глинцівку, в Козельни
ках назрівала катастрофа. На вістку про те, що впала 

Боднарівка та що поляки загрозили Глинцівці і Ко

зельникам з-заходу, штаб куреня наказав резер

вов'ій, 7-ій, ·сотні зайняти одною чотою козельниць·кий 

двір і забезпечити тили куреня з бошу "Освічі". І саме 

в хвилині, як розстрільна 7-ої сотні доходила по пів

нічному склоні південного горба козельницького яру 
до забудувань фільварку, сталося таке, чого ніхто не 
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передбачав: хтась пустив поголоску, що поляки прор

валися також на правому крилі, оточують курінь 

з двох боків і що вся залога окопів ві:цступає. 
Цю вістку зголосив в штабі куреня переляка

ний ординарець, стрілець Колачик. Пор. Мацуський 
без слова вибіг. У розсипці справді відступала одна 

сотня, яка, пО'бачивши на протилежному горбі роз

стрільну нашої резерви, взяла її за поляків і, налякав

шися оточення, відступила. 

Адьютант куреня і ще хтось зі старшин пустилися 

їй навперейми, намагаючись відступаючих задержати. 

Одначе даремно. Паніка поширилася на сусідні окопи, 

і їх без ·стрілу покидали дезорієнтовані стрільці, в цьо

му одна сотня 1/24 куреня, що на правому крилі сусі
дувала з нами. На стежці через південний горб у Зубрю, 
від'СТупаючи, витягнулися вояки в довгий rусак, пряму

ючи до зубрецького лkа. Надиво замовкли польські 
гармати, а щораз rу~стіша стрілянина на лівому крилі 

робила враження •подуву лагідного вітру по бурі. 
Тихесенько почав па:цати сніr і прислонив відсту

паючих від ворожого ока білим серпанком. 

Попри штаб куреня проскакали вершники - ві

стові. До urraбy вскочив чет. Юрченко. - "Де поручник 
Мацуський? Що ви ще тут робите?" - кинув на бігу 

і вибіг. 

З віддалі 50 кроків, з-поза хат, наближалася поль
ська розстрільна. "Пюв, пюв-пюв" - щораз пронизли
віше свистіли з тої сторони рушничні кулі. 

Коли і я вибіг з штабу куреня велі~ за чет. Юр
ченком, західня частина Козельник вже була опорож

нена. Ліворуч, на дорозі лишився без коней муніційний 

віз, що проламавши заморозь баюри, застряг в болоті. 

За возом, ховаючись від куль, зрезиrновано молився 

старий "ополченець" - санітар, З'давшись на волю Бо

жу; поза огорожу двора, підтягався Х'Віст довгого ry-
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сака відступаючих. Здається, що тільки сніжюи зас

лоні треба завдячувати хвилеву дезорієнтацію поляків, 

які по цьому узбіччі відкрили вогонь з гармат і пустили 

кілька кулеметних серій щойно в моменті, коли останні 

наші стрільці, що тягли на брезентах трьох поранених 

товаришів, вже ховалися за горб. 
Тут наступила хвилина опам'ятання. Стрільці, піз

навши свою помилку, почали здержуватися. 

- "Що ж це? Та ж ми безпотрібно відступили! 
Антків найбільше єдна сотня, а ми тікаємо не знати 
чого. Та ж нам армати заберуть!" - переконував гурт 

стрільців, що зупинилися під "Гаєм", стрілець зі "ста
рої войни" - Жолобайло. 

Пі'сля цього він ляг в засніжену борозну і почав 
стріляти по розстрільній кіль·канадцятьох поляків, що 

від Глшщівки долиною підходили в цю сторону. Обабіч 
Жолобайла залягло кілька інших стрільців і дружньо 

посилили обстрілюв·ання наступаючих поля~ів. Тим 

часом впорядкувалася проріджена восьма сотня і роз

стрільною вернулася на північний край ліса. До вось

мої - долучилася "Залізна". Частина сьомої сотні зай

няла беріг ліса ліворуч (на захід) від лісничівки. 

Незабаром із-за горба стала обережно висуватися 

більша польська стежа. Віддалення між нею та стано

вищами обох сотень меншало: 250, 200, 150 кроків. 

В цьому місці поляки завважили розстрільну обох со

тень і задержалися. Іх обстріляли. Поляки скрилися 
за горб, забираючи зі собою двох-трьох поранених. 

Рівночасно другий польс1>кий відділ, в силі одної 

чоти, обережно посувався по узбіччі "коти 356", але 
тут він вийшов на праве крило сотні чет. Слюсарчука, 

що підтягнулося на східнє узбіччя тієї коти; перед руш

ничним огнем стрільців того крила польська чота від

ступила. Чет. Слюсарчук рушив зі своїми стрільцями 

за нею і в цьому несподіваному наступі дійшов до лі-
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воrо крила запасної сотні 1-ro Станиславівського ку
реня"), .яка пі~ проводом чет. Опоки розпочала проти
наступ зі Сихова і з тої сторони увійшла в Козельники. 

Тимчасом по той бік "Гаю", у Зубрі, старшини 3/24 
куреня впорядковували стрільців інших частин куре

ня. З'явився теж от. Микитка, командир групи. Стріль

ці уставилися в бойові лави. 

От. Микитка не задержувався. На ходу він кинув 
оком на вистроених у рівних рядах стрільців і, не до

жидаючи звіту, скомандував: "Вперед!" 

Колона рушила у вказаному напрямі. Залп поль

ських rарматніх rранат, що в тій хвилині від їх розри

ву згинув один стрілець і пошматований простягнувся 

на снігу, протверезив бойовиків до решти. 

Центральна польська rрупа задержалася в козель

ницькому дворі. Сотник (капітан), командир тої rру

пи, одержавши від стеж повідомлення про рух наших 

сотень, видав своїм підкомандним накази про оборону 
і саме в тому моменті вдарив на фільварок своею чо

тою з дев'ятої сотні хор. Осип Фодчук. Удар був такий 

несподіваний, що пол.яки не вспіли навіть уставити сво

rо скоростріла, щоб відкрити вогонь по наступаючих. 

Польський капітан, що все ж таки намагався по

користуватися скорострілом, зrинув від розриву руч

ної tранати, що її кинув на нього хор. Фодчук. З капі

таном згину ли ще два польські вояки з обслуrи скоро
стріла; 8 - 10 вояків здалися в полон, інші, ховаючись 
поза будинки фільварку, видісталися в долину і, скрив
шися за забудування кількох в тому місці козельниць

ких rосподарств -- повтікали. 

Полонені - це варшав'яки. З вигляду здорові, май

же всі інтеліrентні і добре одягнені хлопці. Іх щойно 

81) Ко~м:аццир куреня чет. Любомир Макарушка. 
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позавчора прислали у Львів "на усміреніє" - кажуть. 

"Чесць!" - здоровлять нас, :минаючися з нами на бігу81). 

У співдії з Залізною сотнею пощастило нам здер
жати польський наступ у перших хвилинах небезпечної 
паніки і відбити Козельники та й Глинцівку. Групи 

гарячіших вояків з 3/24 куреня, переслідуючи утіка
ючих варшав' яків, випередили розстрільну і загналися 

аж під Персенківку. При цьому неабияким хистом в 

охоплюванні ворога відзначився курінний ординарець 

Василь Доцин, кремезний леrінь з Княжого і справник 

Восьмої сотні, ст. дес. Василь Ілащук. 

Як добич дісталися нам два кулемети, кілька

десять скриньок із кулеметними лента:Ми і багато 
набоїв88). 

1 /24 куреневі не пощастило відбити ні Боднарівки, 
ні тартаку і ці два, на фронтовому відтинку групи Ста
ре Село, важ.11иві пункти залишилися безповоротно 

в руках поляків. Ще раз атакувала Боднарівку пробоє-

Jt) БуJІо це продовжеН':.;я польської офензИІВи, що її з метою 

вЇІ,ЦJКинуrrи уоораїщів від мурів Льnова, розпочав 12 січня 1919 р. 
rен. Ромер, який по кілЬІКа~Цневrшх боях переб.ивея з rиrпою 

"Буt" через Ра~ву РусЬІКу і ЖОВ<"..сву і 10 сі"ІІНЯ у~війwов до ЛьвОІВа. 

В наступі на Кооельни~хи - БОІДнаJР'Ївку вЗІЯJІа участь колона 

кап. Садовськото, що оклада'JІася з 36 п. п., ОІЦНОЇ сотні сапР..рі9 
1 ві.д,ціJІу уланів. В цьому 36 п. п. буJІо 1200 вояків, у тому -
800 С'І'удентів варшавсЬІЮrХ високих шкіл. Оrже полЯІКи пере

вищу~вали наші бойОІВі сили вчетверо. 

В нamyni 36-й пОJrК вТІратИІВ 14 старшин і 199 ст.ріJІьців (106 
діС'І'аJІОІСЯ до невоm). 

Гл. ,,Варшавська Лє'І'·ія Акад." "В.ярус" 1919, ч. 34 ст. 250 : 356; 
б) СопО'І'ні·цкі Юзеф, "КШ\t!Пані:я ПОіJІьсЬІКо-ук~раїнська", ст. 85; 
в) І'уtперт Вітол&,ц, ,,ВаJІЬІКі о ЛЬІВуІВ", ст. 156/157. 

88) Дата 23 січня, як дата польського насту~пу на Козельнихи, 
що Пад'Зна в "На·рИІСі історії 3/24 куреня іІМ. rerь. П. Дорошен:ка" 
на ~"' "Літопису Червоної КWІИ'ИИ" за 111. ж<m'l'ень 1930 р. 
- неві'РН.8, це :мабуть, др)"Карсь~ка ПОІМИJІІКа. - В. В. 
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ва сотня чет. Лобая в перших днях лютого 1919 р., але 
успіхів не мала. Повторюючи вперті атаки, поляг ко

мандир пробоєвиків. Для вшанування його славної па
м' яти - командування групи назвало пробоєву сотню 

ім'ям її командира-героя. 

ФРОНТ І ЗАПІЛЛЯ 

Ціломісячні бої, низка перемог, але й невдач і по

важні втрати в людях знесилили курінь, підорвали 

стрілецького духа. На місце давньоrо завзяття і бойо
вого запалу - в стрілецьку душу ступнево вкрадалася 

зневіра. Стрілецтво куреня, що в початках ішло в бій 
з погордою до смерти, тепер - помічалося - перестало 

вірити в свої сили. 

Бичувалося, що для поправи стрілецьких настроїв 

необхідний відпочинок, який належався куреневі за 

всіма статтями Божих і людських законів. Багато ва

жила rут обставина, що найменше 90° І о стану куреня 
і його ядро творили старі вояки вчорашньої а'Встрій

ської армії, які в рядах куреня пішли на підльвівський 

фронт, не відітхнувши навіть по воєнних трудах на 

італійському фронті та й після тяжкої поворотної з то

го фронту дороги до рідного краю. 

За відпочинком промовляли ще й гігієнічні моти

ви. Одначе здійснити цю необхідну і, як здавалось би, 

дуже просту вимогу - можна було тільки тоді, коли б 
на зміну куреневі прийшла резерва. Та саме в цьому 

пункті розбивалися всі бажання urraбy куреня, бо 
фронтова група "Старе Село" потрібних резерв не мала. 

Тверда дійсніст~ дозволяла нам наразі тільки на 
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1·е, що курінь міг спокійно поправляти укріплення свого 

відтника і таким чином на гарячіший час приготовити 

потрібну кількість землянок і добігових ровів. Щоправ
да, поляки, після їхньої невдачної, 12 і 13 січня, офен
зиви, не виявляли бойової активности, якщо не брати 

до увати скріпленої діяльности їхньої чисельно побіль

шеної артилерії, яка щораз більше давалася нам взнаки. 

В тому самому часі не все гаразд було в нашому 

запіллі, яке ще не вспіло було, .як годиться, наладнати 

свою працю, хоча потреба в цьому була дуже пильна. 

Безперервні бої дошкульно позна'Чилися на виряді 

стрільців, в першу чергу на їхніх одностроях. В руко

пашних боях, у повзанні, 'ЧИ радше у рачкуванні по 

замерзлому терені під 'Час атак на польські становища, 

стрілецькі мундирі подерлися. В курені багато 

стрільців світили колінами, плащі в багатьох були по
шматовані; подерті 'Черевики стрільці нерідко в'язали 

телефонічним дротом ... 
Життєва конечність диктувала - вдержати вояць

кого духа куреня і почутrя карности на рівні твердих 

вимог фронту. Тому й питання підновлення стрілець

кого обмундурування додатковими частинами вояцько

го одягу - було одним з найпильніших. 

Інтендантура нашої rрупи, на жаль, у своїх мага

зинах не мала нічого. Зовсім припадком, в переїзді з 

польового mпиталя в Давидові на три:ценну відпустку, 

н був у перших днях лютого 1919 р. на станції Бібрка
ГJrібовИ'Чі, на якій була розташована інтендантура гру

пи "Старе Село". Про справу я запитав пор. О. Нав

роцькоrо, начал~ника інтендантури. Він потвердив, що 

з одягу в інтендантурі не має ні чого, але потішав прио

біцяним у недалекому 'Часі приділом російських п.Ла
щів (шинель), наголошую'Чи їх практичне застосування 

в терені. - "Гляньте он на ті поля!" - сказав, вказу
ючи на наге у~іч-ч:я ~орба, яких 2 км. на захід від стан-
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ції. - "Чи можливо буде полякам відрізнити наших 
во.яків від тла терену, як на ньому заляже одіта в ро

сійські шинелі роз·стрільна наших куренів?" ... 
На початку березня курінь справді одержав 70 ро

сійських плащів. 

Тимчасом, на тему пекучої потреби забезпечення 
фронтовиків необхідним одягом та управильнення форм 

умундирування УГА, появилася в "Покутському Віст

нику" стаття чет. П. Кривоносюка: "Стрільці - писав 

він - обдерлися в довгих боях. Деякі з них світять 
1·олим тілом, подерте взуття зв'язують так дуже цін

ним для нас телефонним дротом; багато без плащів. 

Одягу не присилають нам хіба тому, що, мабуть, боять

ся, щоб, борони Боже, з наших трупів не постягали 

його воєнні гієни". 

В світлі твердих умов фронтового життя невпоряд

кованість позафронтових військових установ виступа

ла дуже гостро, а це в свою чергу спричиняло прірву 

між фронтом та запіллям. 

Старшини куреня дожидали давно заслуженого 

підвищення їхніх ступенів (авансу). Одначе немале було 

їх здивування, коли в перших днях січня 1919 р. коман
дування куреня одержало "Вістник ДСВС"84) і в помі
щених в ньому списках іменувань вони побачили в 

більшості реєстр старшин на "теплих" місцях у поза

фронтових установах, а між ними і тих, які здебільша 
всю війну перебули в російському полоні. Прізвища 

фронтових старшин, ніби для прикраси, фіrурували 

тільки десь-не-десь. З старшин нашого відтинка тільки 

сот. Осип Микитка був іменований отаманом, а чет. Вол. 

Букшований, командир 1/24 куреня - поручником. 

Неrодування старшин 3/24 куреня були повністю 
оправдані. Четарі куреня: Петро Кривоносюк, Степан 

84) Державний Ceкpeтaipiwr ВійсЬІКов-их· Оправ. 
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Слюсарчук, Вол. Феданків і Людвик r ура належали 
до тих, які ще в літі 1915 року закінчили 5 і 6-й "тур
нус" австрійської старшинської школи в Нодь Варад 

на Угорщині і в жовтні 1918 р. були вже іменовані по
ручниками, але т. зв. "Штрефлер" - офіціоз австр. 
Міністерства Війни, що вийшов саме в жовтні 1918 р., 
не вспів уже дійти до командування їхніх полків, бо 

Австрія розпалася. 

В почутті пошани старшинської чести, всі вони 

задержали 'СТупені четар'ів. Повернувшись з італійсько

го фронту, вони в тих ступенях зголосилися в ряди УГА 

і 16 грудня 1918 р. з З/24 куренем від'їхали з Коломиї 
на підльвівський фронт. 

Згадуваного "Штрефлера" одержав ДСВС з Відня 
від ·війс1>кового аташе ЗОУНР щойно в січні 1919 р. і 

в чергових списках іменованих старшин УГА "Вістник 

ДСВС" з 1. З. 1919 р. подав теж четарів нашого куреня: 
П. Кривоносюка, Людвика typy, Ст. Слюсарчука і Вол. 
Федаккова підвищених до ступенів поручників, а хор. 

Василя Максимця до ступеня четаря; з 1/24 куреня по
ручниками були тоді іменовані четарі - Гринів і Бо

тулинський. 

Невпорядкованість справ у позафронтових війсь
кових установах доводила до того, що нерідко трапля

лися "старшини", що їх фамілійним порядком з під
старшин місцеві комендантури підвищували до ступнів 

старшин. Нпр.: від'їжджаючи з З/24 куренем під Львів, 
наша городенська група залишила на початку грудня 

1918 р. в Городенці вістуна Петра Демчука. В січні 1919 
року він приїхав з доповненням до 1/24 куреня, але 
вже". в ранзі "четаря" ... 

Інший приклад: одного вечора при кінці січня 1919 
року в штаб З/24 куреня в товаристві елеrантного 
четаря-ка1валериста зайшов, інспектуючи фронт, от. 

О. Микитка. Елеrантний четар представився: "чет. Зе-
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лінський". В несподіваному гостеві чет. В. Феданків 

пізнав Станислава Зелінського, "однорічного ві<:туна" 
з австрійської сотні (компанії), .якою чет. Феданків ко

мандував, коли вона в січні-лютому 1918 р., в складі 

43 австр. дивізії, в с. Тісаферей - Газа б. Мармарош 

Сиготу перевишколювалася на російський фронт. Піз

навши "четар.я" Станислава Зелінського, чет. Феданків 
не так був здивуваний тим, що Зелінський за рік з ві

стуна вскочив у четарі, але тим, що Зелінський в австр. 

сотні в Тісаферей Газа подавав себе за поляка і завжди 
чваНИ'Вся, що його стрийко, ген. Зелінський, був ко

мандиром бриrади польського леrіону. 

Про зага'дковий аванс Стан. Зелінського з одноріч

ного вістуна на четаря та й про його да·вніші націо

наJІЬні почування - командування куреня подало на 

другий день протоколярне зголошення до штабу групи 

"Старе Село". 

Наш відтинок обслугО'Вувала "Польова пошта ч. 5". 
Щоб польова картка з фронту дійшла до адресата, на 

це треба було 10 - 14 днів, бо вся пonrra з відтинка 
групи насамперед йшла до цензури в Коломиї, а відтіль 

розходилася на властиві адреси. Стрільці до цього не 
ставили жодних застережень, але стали обурюватися, 

коли на провесні 1919 року стр. Боклашук одержав 

з Городенки картку зі знаком коломийської цензури, 

а в картці йоrо городеm:ький приятель писав: " ".Ти 
воЮЄUІ у по.лі. Я теж збираюся в поле, але з плугом"." 

- "Чого ж наші картки тримають в Коломиї по 
10 - 14 днів, як їх так славно цензурують?" - питали 
своїх старшин стрільці. 

Обурювало ·стрільців ще й те, що в четвертому мі

сяці української державности в Галичині Приходили до 

них· листи з "ц.к." польсько-німецькими початками: 
"Kolomyja 11. ІІ. 1919 - Kolomea". 

Важко було фронтовому стрільцеві годитися з та-
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кими фактами, бо це на око, дрібниці, - проте, як· від

чували ми - замість господарями, ці дрібниці робили 

нас у власній державі тимчасовими комірниками. 

Не менш боляче вражала фронтовика і та обста

вина, що в українській державі українські гроші не 

мали властивої вартости. 

Витворена ·в запілЛ'і господарська атмосфера, а ще 
більше легкодушність у ставленні деяких начальни

ків позафронтових військових устанОІВ до прийнятих 

обо·в' .язків СІПрияли, як не можна краще, діям поль

ської розвідки. 

Кілька днів після великодніх боїв стежа польової 
варти (ж·андармерії нашого куреня) придержала на по

лях Кротошина 21-22 років юнака, який, як подавали 
його особисті папери, називався Ни Міхал Репер, уро
дженець Замостя на Холмщи·ні. Придержаний мав при 

собі. "Засьвядченє" з філ~арку в Добрівлянах б. Хо

дорова, яке потверджувало, що його власник "працює 

в тартаку". Другим його документом була перепустка, 

що її вІЩала Команда м. Ходорова, в якому був осідок 

Начальної Команди УГА. На перепустці, що її підпи

сав началЬІНик згаданої Команди - Пеленський, соло

моиі'Вська заввага: "Перепустка важна до подорожі 
у львівський повіт". 

Користуючися повищою перепусткою, Ян Міхал 
Репер добрався польовими стежками аж у Кротошин, 

в якому вла·сне 3/24 курінь по великодніх боях зайняв 
нові становища. 

З·ВІПиски придержаного недвозначно говорили про 
його шпигунство, до якого зрештою він признався, 

признаючись також, що йому відоме м. ін. розміщення 

полЬ>Ських частин по противному боці, але відмовився 

знані йому дані виявити. 

Командир куреня, пор. Данило Бізанц, зложив 

польовий суд, Я'ІСИЙ Яна Міхала Репера присудив до 
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розстрілу. Присуд був виконаний на кротошинському 

цвинтарі. Перед розстрілом Я. М. Репер прийняв з рук 

кротошинського пробоща ов. Причастя. 

Моторошно ставало на душі, зустрічаючись з того 

роду фактами. Не хотілося вірити, що в час кривавого 

змагу за волю можуть бути на відповідальних стано

вищах такі несовісні люди, які своєю легкодушністю 

допомагали ворогові нівечити найвищий здобуток на
роду - державу і труди, окуплені кров'ю й життям 

баrатьох•баrатьох фронтовиків. 

5 травня 1919 р" дві неділі після великодніх боїв, 
завітав до нас проф. Тимощук з делеrацією від грома

дянства Коломийщини. Саме тo,DJi. курінь втішався від

по-чинком в с. Вовків. Між делеrатами була теж одна 
селянка. Гостей командування куреня вшанувало обі

дом, ІЦО якого немало труду і коштів доложила добро
дійка Мійська, дружина місцевого о. пароха. 

Перед полуднем відбулася збірка. Стрільці слухали 

слів заохоти, похвал і признання, що краснорічивими 

потоками плили з уст делеrатів. Милим для стрілецтва . 
було те, що ІВ запілJІ!і були установи, які цікавилися 

фронтом і життям стрільці·в. Прощаючись, проф. Ти

мощук, пров·ідник делеrації, запитав, які в стрільців 

бажання? 

- "Бажаємо - відповідали стрільці - ладу і 
порядку в запіллі. Нехай всі здібні до військової служ
би йдуть на фронт! Нехай запілля не дає захисту де
зертирам! Нам пришліть білизну і, якщо можливе, -
частіше присилайте тютюн." 
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ДРУГА(КОЛОМИйСЬКА) БРиtАДА 

Від січня по кінець другої декади квітня 1919 р. 

наш відтинок повних три місяці жив монотонним жит

тям позиційної війни. До більш емоційних моментів на

лежали завзяті двобої панцеропоїздів, які часто-густо 

зустрічалися під Персенківкою. Звичайно траплялося 

це тоді, коли наш паJЩерник - до речі, це був опан

церений паровик і площадка (льора) з опанцереною на 

ній великою, з широких сталевих плит змонтованою, 

скринею - нежданно виска~кував з глибокого яру -
кітловини за.лізнИЧ'Ного шляху і засипував Персенків

ку кулеметним і гарматнім огнем. 

Комендант цього панцерника, пор. Степан Румено

вич (віденс1>кий німець), гарний і до очайдушности від

важний, бУ!В частим гостем в штабі куреня. Звичайно 

він "впадав" туди, до по.яса засніжений, у високих "бар
лачах" (рід валянок), короткому кожусі і в переробле

ній з торН'істри шапці. Особливо перед виїздом проти 

ворога або :після вдалого нападу панцерника на Пер

сенківку 'Він вступав до штабу, вносячи багато гумору. 

Ділився своїми поміченн.ями, або звертався за інфор

маці.ями, куди і на які об'Є'К'І'и у Львові спрямовувати 
стр'іли своєї гармати. 

Незалежно в·ід цього, в нас відбувалася постійна 
рушнична і гармати.я перестрілка. Але фронт з місця 

не руша•вс.я. Це нервувало й штаб бриrади й команду

вання куреня, бо губили орієнта~ю про ворожі сили і 

пл.яни. В такі хвилини до сотень ішов наказ: "Хто го

лоситься на охотника. Треба живими дістати двох
трьох польських во.яків. Якщо вдасться, пі~старшин". 

Голосилося звичайно кільканадцять, але справжніми 

мистцями в цього роду "крадіжах" був дес. Н. з Город
ниці, стр. Боклащук з Городенки і стр. Чорняк з Виж-

81 



ниці. В пору, коли полякам привозили на Персенківку 

вечерю, наші охотники тихцем підкрадалися під їхні 

"пляцуфкі" і в догідний момент скакали нечайно на 
переляканих стійкових, обезброювали їх і безшелесно 

припроваджували до штабу куреня. Не було випадку, 
щоб нашим одчайдухам їхні прогулянки не повелися. 

Деколи штаб бриrади виплачував їм по 50 або 100 rри
вен нагороди за кожного "вкраденого". 

В М!іжчасі Начальна Команда перенесла на вище 

відпОІВ'ідальне військове становище дотеперішнього ко

мандира нашої Гр)"Пи, от. Осипа Микитку, а 11-го то

того 1919 р. командування групою. що її переорганізу
вали в бриr·аду і назвали "Дру~ою Коломийською", 

перейняв отаман Франц Тінкль, організатор україн

ських військових частин в Коломиї, зокрема 24 п. п. 

ім. гетьмана Петра Дорошенка. 

В тому ж часі оживинся наш фронт на заході. 

Там через кілька діб не переставали гудіти гармати, 

а телефон передавав: "Наша офензива розвивається 
усrtішно. Нестримно йдемо вперед"." 

Стр!ілецтво ловило ці віеті із запертим віддихом, 

бо кожному бу ло ясно, що від успіху української зброї 
там, на захОІДі, залежить доля Львова, а може й цілого 

краю. 

Вранці, 20 лютого 1919 р. нена і радощами оп'я

нююча вістка блискавкою пролетіла через наші окопи: 

"Залізничний шлях між ЛьвОІВом та Перемишлем пе
рерваний". 

Гармати гриміли в тій стороні безупинно. Радісни
ми :в1.'стнми негайно Д!ілилися стрільці зі своїми близь

кими в далекому заmллі. 

В листі з 21 лютого 1919 р. я писав моїв батькам: 
" ... Сьогодні, наліво від нас, знову rримлнть гармати, 
як Ніколи досі. Є чутка, що наші війська відібрали 

Скнилів, а на заході, під Городком, перервали залізнич-
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ну дорогу, по якій поляки довозили до Львова амуні

цію і харчі. Віримо, що незадовго будемо у Львові. По

года в нас гарна. Морози, що з пекучими вітрами ·лю

тув·али в на'С особливо при кінці січня і в першій по

ловині лютого, вщухли. Сьогодні надворі на•віть при

ємно: небо злегка захмарене, тає сніг"." 

Наслідки осягів україж:ької зброї Львів відчув ду

же скоро. До нас стали перебігати львов'яни, здебіль

ша жиди, що їх поляки брали копати окопи. Вони опо

відали, що в місті тривога, велика нужда, невдоволен

ня і нарі'К'а'ННя. "Хліба, води і світла" - це загальний 

клич мешканців міста. Впарі з тим росли серед пол.яків 

зневіра і байдужіння. "Нєх бендзє Польска, люб Укра
їна. Жиць нам дайцє!" - лунало, як впевняли нас пе
ребіжчики, в обложеному чвертьмільйоновому місті. 

Всі ми, цілим куренем, відчували, що настала пора 

для збройної дії нашого куреня. 

Ми ждали наказу наступати. 

Одначе склалося інакше: одного ранку по воро
жому боці під Боднарівкою заграла військова сурма і 

•водночас перещ дротами наших сусідів замаяла біла 

хорутовка. 

Польова застава Другого Станиславі!Вського куреня 
перепустила польських парляментарів до Начальної 

Команди з пропозицією про перемир'я, що його своїм 

авторитетом дораджувала також антантська військова 

місі:я. 

Після того вранці, 3-го, або 4-ro лютого, промчав 
уздовж наших окоrtів, на відтинку залізничної лінії 

Персенківка - Сихів, поїзд антантської місії, яка поро

зумШшися в Ходорові з Начальною Командою УГА, 
а радше подиктув·авши їй умови перемир'я, ще того 

самого дня вернулася до Ль'Вова. 

25 лютого 1919 р., о 6 годині ранку, на всьому фроо
ті запану~вала гнітюча тиша. 
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Почалося перемир'я! 

Того ж дня пополудні промчав здовж наших око

пів знову один поїЗІд, що в одному, з повибиваними вік
нами вагоні ПІ кл., привіз на залізничну станцію Бібр

ка - Глібовичі англійського майора Равлінrа, одного 

італійського і одного польського старшину. 

Супроводжав їх .якийсь молоденький хорунжий 
УГА, який свобідно говорив французькою мовою. 

Була це комісія, .яка мала стежити за тим, щоб 
Начальна Команда УГА не ламала умов перемир'я. 

Згідно з подик.тованими Начальній Команді умо

вами перемир' .я на заЛ'і:чничній лінії Львів - Перемишль 
знову був відновлений рух поїздів, що ними польське 

командування Львова мало за час перемир'я довезти до 

міста потрібну кількість харчів. 

В українській Контрольній Комісії на Головно

му двірці у Львові працювали, як утповноважені 
УГА, четарі - Комановський і Ст. Слюсарчук - стар

шини нашого куреня. Досадно ста·вало, коли після зір

вання перемир'я, оба уповноважені старшини опові
дали в штабі куреня про те, в .яких умовах доводи

лося їм працювати на ви:шаченій стійці. Іхня праця 
контролерів виглядала радше на дитячу гру в піж

мурки. Вони не мали можливости перевірити, коли і 

які пої:зди приходять на Головний двірець з Кракова -
Перемишля і зправила контролювали тільки ті потя
ги, що їх вказувала комендантура двірця. Одного разу 

тра:пилося, що, мабуть, через помилку чет. Команов·сь

кому вказали пої:зд, в якому він під мішками з харча

ми знайшов скрині з амуніцією й один кулемет". 

"Моя контроля поїздів" - говорив чет. Команов
ський - "була дуже важка. Вдень ще сяк-так можна 
було дати собі раду, але вночі ніяк. О:цин чоловік не 
міг цього трудного і важного завдання виконати. В ду

ші я ремствував на наше командування, що туди відко-
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мандирУ'вало мене нефахівця в залізничному ділі. Треба 
признати, що польська комендатура двірця була для 

нас дуже ввічлива. Все ж таки я виніс враження, що 

показували нам тільки такі поїзди, що не мали амуні

ційних посилок''. 

З львівських часописі·в він довідався, що Антанта 
приготовляє для Польщі військову допомогу. Перед мі

сяцем польські ча·сописи писали, що є пл:ян - вдарити 

на війська 'УГА з південного сходу і те завдання ви

значували Румунії. Ві~стку про те подавав також "Впе
ред", ч. 44, з 22 січня 1919 р., що йоrо захопив у Львові 
чет. Комановський і привіз з собою. 

Було Я'СНО, що польське командування, осягнувши 

перемир'я, розраховувало на мілітарне скріплення своїх 

позицій, а турботи про забезпечення мирного населен

ня столиці харчами - були тільки зовнішнь·ою вивіс

кою. Про це проречисто говорив оживлений, як ніколи 

досі, рух у місті й обставина, що одного ранку напроти 

становищ нашого куреня за одну ніч виросли нові 

укріплення, відкривала заслону на дійсні замисли во

рога та й показувала в повній наготі "миролюбність" і 
"невтральну" безінтересовні'сть антантських місій. 

На вид нових польсІ:іких укріплень, стрільці нена

жарт погрожували, що відкриють вогонь по польських 

окопах самочинно. 

В міжчасі йшли переговори між українськими та 

поль·<$КИ'МИ дипломатами про розмежування СхіДІНьої 

та Західньої Галичини. Йшлося про лінію французь
кого генерала Бартелемі, себто лінію річок Буг і Стрий. 

ЗнамеН'Ним у цих переговорах, як інформував "По
кутський Вістник" ч. 18 з 6. З. 1919 р" було те, що пер
шого дня польські представники подиктували україн

цям лінію ріки Збруча, опі'сл:я поступилися до лінії: 
верх гори Попадя в Карпатах - Калуш - Рогатин - Пе-

85 



ремишляни - Буськ - Берестечко. Українські делеrати 

енерrійно обстоювали лінію Сяну. 

Остаточно переговори таки розбилися. В перших 

днях березня стрільцям по сотням читали наказ На

чальної Команди УГА, що ма'В дату - першо~о березня 

1919 р.: 

"Хай нас розсудить залізо і кров!" 

" ... демаркаційна лінrія, що її запропонував про

тивнИ'К, являєтьс!Я образою наших найС'Вятіших почу

вань, бо на осноІВі цеї лінії - Ка'М'інка Струмілова, 

ЛЬІВ'іm, Дрогобич і великі простори української тери

торії на захі!Ц в'ід тих мі·сцевостей мали би остати надалі 

в руках ворога аж до остаточного вирішення Мирової 

Конференції. Рівнож до рішення Мирового Конrресу 

заборонено поіЦ'іл землі поль'Ської великоземельної 

власности, через що утруднено було би переведення 

земельної реформи". 

СтрільЦі щиро обурювалися. Наказ Начальної Ко

ман:ци УГА вони повітали з полегшою. Виповідження 

перемир'я потверджували дійсні Підписи начального 

вождя УГА і його начальника штабу. 

Стрільці раділи і, як ніколи досі - горіли жадо

бою чинШ. 

В першому дні перемир'я прийшло для куреня 

з коша 24 п. п. доповн~ння в силі 80 СТJУільців і 4 стар
шин: чет. Петро Альбота, чет. Петро Бойчук, хор. 
Гара~с і хор. Микола Мудрак. Бойовий стан куреня 

числив 1 березня 320 баrнетів. 
Дещо скорше прийшла також нашій армії артиле

рійська допомога з При~цН'іпрянщИІНи. В Зубрі окопа

ли~ся З батерії ваЖ!ких гавбиць, а одна батері:я "трьох

дюймовок", окопалася за південним козельницьким 

rорбом, під "Гаєм". Це були батерії артилерійської бри
rади, оскільки не помиляюся - Козятинської бриrади. 
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Бриrадою командува;в сот. Роман Білинський з Пчан 

б. Жидачева. 

Прос-rудіювавши положення українських і поль

ських становищ, ·командуІВ·ання цієї бриrади зараз же 

вибудувало в догідному мі•сці., між верхами 4 високих 
ялиць у "Гаю" обсерваційне гніздо й, не гаючи часу, 

забралося до "праці". Крім цього одИ'Н вояк слідкував 
за обстрілом з першої ліні'Ї окопів. 

"Галльо, Полтава? 120 хрокі1в заблизько!" ... справ
ляв він телефоном огонь гармат. 

ЩоХІВилини грізно погрюкували гармати й ЩОПJИ

лини гостре "бум, ж-джав" диким шумом пронизувало 
повітря над нашими становищами, щоб ген далеко, за 

дротяними засі·ками в околицях військових об'єктів 

у мі:сті, набій кінчав розривом свою дорогу. 

ПолЬІСьке командування, як треба було сподів·ати

ся, затривожене поважним зростом Н'аших фронтових 

сил, підняло крик, мовляв - вбиваємо і калічимо "мир

ну людність". 

9-го, або 10 лютого переїхали через наш відтинок 
представники антантської місії до НачалЬJНОЇ Команди 

в Ходорові. В результатІі, на їхній протест, Начальна 

Команда найрішучіше заборонила артилерійський об

стріл мі'ста. 

Майже всі стрільці куреня перебули війну наши
роких фронтах Австро-Угорщини. 

За довrі роки війни їм нераз доводилося "за цісаря 
і державу Габ'СбурПІВ" битися на руїнах міст і в роз

стрільних "ц.к." (цісарсько ... королівських) армій пере
ходити по руїнах зовсім знищених уІЩ>аїнських сіл 

і міст у Галичині-Волині, або у Сербії. Тому вони й щиро 

дивувалися забороні, бо згадуючи бачене в попередніх 

роках, важко приходилося їм розуміти змі<.-r таких по

нять, як "гуманізм" і ":міжнародня опінія". 
"Як же ж представляють собі пани з "Начальної" 
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справу здобуття Львова? Невже вірять, що поляків 

проженемо зі столиці ціпами? - повторювали голосно 

свої їдкі заJВІВаження стрільці. 

Негодували теж і козятинські гармаші: "Ну, от 
тобі й кумедна війна! Звезли гармати і набої, а стрі
ляти не можна! Що ж це, іграшки? Чисrо, як за Хмель

ниць~кого. Шляхецька шкура, тому й стрілять не можна. 

Нашої ж не жалко!" ... 
Нарікали теж козятинці на важкі умови вояцького 

ЖИ'ТТЯ. Це »ідносилося в ·першу чергу до "жалування" 
і харчів. Вони ніяк не могли погодитися зі скромною 

життєвою нормою вояків 'УГА і з цим, що вояк діста

вав на де~mду тільки 10 гривень "добового" {жалуван
ня), тоді, як в 'Україні найнижча платня козакові ви
носила 100 карбооанців. Крім цього вимагали на одну 
"сутку" (добу) по фунтові "сахару" (цукру) на козака 
й біІЛОГО хліба. 

З цього приводу багато козятинських гармашів де
зертирувало. А ці, що залишилися, із забороною стрі
ляти на Львів погодилися тільки позірно. Була між 

ними якась "таємна" рука, що кожного дня закладала 
в гармати темпувані rранати і вони щодня 2-3 рази 

"нехотя" вилітали з гарматніх жерл на Львів. 

5 березня, в год. 17.30 (5.30 по пол.), в часі, коли 
гармаші йшли поїти конеЯ, один з них так ,,необереж

но" - глузували опісля гармаші - контролював зам
ки одної батерії гавбиць, що три з них гримнули tра
натами й замі'СТЬ звичайного глухого вибуху десь даль

ше, за зубрецьким Л'Їсом, потрЯ'Сла повітрям і сколих
нула землею сильна детонація аж у Львові! 

Північну частину міста оповили велетенські клуби 

чорного диму, що в тій стороні нависли над містом. 

Глухий клекіт і дикий :rрюкіт у щораз більших клубах 

брудно-вогняного Д)fМу не вгавав до пізнього вечора, 

вируючи на тлі широкої заграви несамовитими вогнями. 
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Це вибухали артилерійські магазини на Янівсько
му передмісті. 

На фронті стишилося. Перелякані польські вояки 
кидали становища і втікали куди очі несли. На жаль, 

наказ "Наступати!" не приходив". 
Загал вояцтва відчув, що зовсім певна нагода зай

няти Львів без стрілу - знову виховзнулася нам з рук. 
З експльозії ми мали хіба ту користь, що полякам 

забракло набоїв і вони на кілька днів майже перестали 
обстрілювати наші становища. Це був - поза переми
р'ям - єдиний період у наших боях, що стрільці на 
нашому відтинку могли безпечно вийти із заболоче

них ровів і свобідно проходжув·атися верхи окопами. 

З окопів обох воюю'ЧИх сторін - розгоряв·ся кож-
ної днини словесний змаг: 

"Антек!" - кликали поляків наші стрільці. 
"А цо, Іване!" - відгукувалися поляки. 
"Хочеш хлєба?" - дражнили польських вояків, 

знаючи, що у Львові погано з харчами. Часто з цього 

боку щебетала сопілка; з того боку відповідала їй гар
монія з приоmвами мазурки, або львівських "шлєtерів". 

Одначе скоро ця воєнна ідилля скінчилася. 
На заході грізно загули гармати, що не вмовкали 

через кілька днів. 

Там, під Судовою Вишнею, йшов за~взятий бій за 

залізнодорожний шлях до Львова. 

20 березня вдарила по наших окопах приrноблю
юч:а вістка: "Ворог переміг! Заmзничний шлях Львів -
Перемишль від учора в руках поляКів"." 

В чергових д:нтях поляки почали артилерійський 

обстріл наших становищ. Було ясно, що за час пере
мир'я вони солідно П'ідrотовилися до акції проти нас. 

22 березня знову через наш відтинок переїхали 
польські пар.лямеНТарі, що привезли Нач:альяому Вож
деві УГА, ген. Омеляновичу-Павленкові, депешу ніби 
від. . .Найвищої РщІ;и '.Мирової Конференції. в Парижі 
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про нове перемир'я. Обом воюючим сторонам пропоно

вано - прийняти за демаркаційну лінію полосу, що 

їх того дня вони займали на своїх фронтах. 

НачалЬІНа Команда покликала до свого табору в 

Ходорові по одному старшині із всіх фронтових куре
нів і батерій, щоб в оправі запропонованого перемир'я 

почути від них думку фронту. 

Як делеrат 111/24 куреня поїхав до штабу Началь
ної Команди курінний адьютант, пор. К:ривоносюк. З 
його ревеляцій, після повороту з Ходоров·а, стало ясно, 

що наше положення не-найкраще й тому по 6-rодин

ній нараді зібрані в штабі старшини фронту заявилися 

за перемир'ям під умовою, що Начальна Команда і 

Державний Секретаріят Війсь·кових Справ час 
перемир'ІЯ використають на впорядку~вання запілля і 

на скріплення дисЦИ'ПЛіни у розташов·аних у запіллі 

війсь·кових ча·стинах, щоб на випадок зірвання пере

говорів можна було вт:тавити проти ворога свіжі боє

здатні частини. 

Відтак, на спільній, українсько~полl>сьюій :конфе
ренції, що в спра:Ві запропонованого перемир'я 27 бе
резня 1919 р. в Хирові, польські делеrати, як переду
мову перемир'я, запропонували демаркаційну лнnю 

ген. Бартелемі, заявляючи, що з доручення своєго 

правJtіння можуть прийняти тіл1>ки цю лінію. 

Фроmовики УГА вирішили боронити заrрожену 

волю і державу до остаНІНЬОГО. 

Бойовий стан 111/24 куреня на той час був не най
кращий. Недуги прорідили ряди сотень і в дальшому 

їх пі:дривала благенька недуга - 'Короста. Говорилося, 

що цю недугу на наш відтинок принесла Козятинська 

бриrада. Закорощених воякі·в нашого куреня відсилав 

коменда'НТ польового пункту першої санітарної допо

моги •в зубрець·кій .mісниrч!івці., сан. хор. Кушнір до по

льової лікаrрні в Давидові, де їх ліІСу~вали в зовсім при-
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мітивний спосіб: хворого кількакратно купали в дьогтю 
і по 3-4 днях він здоровий вертався до своєї частини. 

При польовому шпиталі нашого відтинка в Дави
дові була теж влаштована парова купальня, що в ній 
кожного Місяця :купалися по черзі всі сотні й дезинфі
ку:вали одяг-білизну. 

Комендантом польової лікарні в Да'Видові був сот. 
д-р Тадей Лциtк, що, мабуть, до війни мав свою лікар
ську канцелярію при Лича'Ківській вулиці у Львові. 

Загально знали, що він до кожного пораяеного і хво
рого стрільця ставився дуже совісно. Між іншим пер

шу поміч пораненим він завжди давав особисто, без 
у~ваги на пору дня, чи н<У'rі, в якій пораненого в лікар

ню nрИ'Везли. Трапилося, що одного разу, під час груд

невої офензиви УГА, rrізно вночі привезли в лікарню 

пораненого стрільця. Санітарі пожаліли свого началь
:ник:а, пере:втомленоrо безперервною лікарською пра
цею над пораненими протягом майже цілої доби і, вва
жаючи поранення стрільця легким, самі перев'язали 
його рани, не розбуджуючи д-ра Лцика, що заснув на 
шпитальному тапчані. За це на друтий :цень д-р Т. Яцик 
санітар.і.в покарав ... Найбільше турбот завдавало д-рові 
Яцикові те, що лікарня не мала необхідних лікарств

медикаментів11). 

••) ОфіщЬяшЬІНО лі~к:щтя нЗЗИІВаІJІ!ІJСЯ апочат:к:у "Приют Груuи 
Старе СеJІо'', ОІП!іс.~rя "БриІ'адвий JІа.зарет 2". ПОІМ'іща.зrаоя в бу
\ЦJІІНХу "НароІZQНьо[ ІІІ!tоли" в Давидові і було в ній ЗО-40 ліжОІК. 

Ста1ршш!ІСЬІКИ!Й вІіМі.л З8ІЙІМ85 т.ри :ІtЇІМ!НЗТИІ в. ,пj1!1Ні'Ч'Ному крИ'ІJІі 

дому лаrrИЕІСЬІКоrо па~ро;ха. Там І11р:~mЇІІЦу1Ваm:и та~к:ож "О~ЦІНоріч

ІJИХ". Крім цього JІІ!пrа·рня зай№ала ввесь бущинок ~а, ІНa

irnporrи стащії. НаrчЗLЛЬЮІІКами Jtiltapнl бy.im почерзі: д-р Тадей 

Яцик, д-р Айзикевич, жи~ц біженець з ПР<JІСК3'ІРОВа• і саи, чет. 

ВОJІод. Мартинець. Перwи~й і 'l'!perrilй ПОJІ!Я!NІИ в "чотирок:У'І'НИІКУ 
смерти" на прОТ'ИІl'ифозному фронті УМ, в зи~м:і 1919/1920 року. 

Польовим духОІВІНИІКОІМ в л.іКЗ\РНі буm на поча'І'К'.У о. JІучии

ський, ОІПЇІС~Л.Я О. Тsачук. 

ГоопОІЦ3ІРІ!rою ОІрУІдУШQІВ пор. ВаСИJІь Пура, вчитель Акаде

ІWLчноТ rіИнаd у JІьаюві. 
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В перших днях березня довелося відтинок нашого 
фронту послабити. До східніх границь ЗОУНР збли

жалися большевики, витискаючи зі східніх областей 
Украіни війська Директорії УНР. На захист загроже

них з тої сторони меж ЗОУНР, НК УГА стягнула з на

шого відтинка 1/24 курінь і перекинула його на Збруч 
проти большевиків. 

Заmлля і в цьОму випадку не спромоглося на те, 
щоб на захист східніх меж ЗОУНР поставити потрібні 
сили. В результаті підльвівський фронт дробив свої 
і т·ак невеликі сили, а це незабаром відбилося на ньому 

дуже боляче. 

ВЕСНА 1919 РОКУ. ВЕЛИКОДНІ БОІ 

По непривіт~них днях першої половини березня, 
теплий вітрець осушив козельrницькі поля-городи. Як 

колж:ь у rімназії, так тепер, в Козельниках, в поза

службові години ми заграли на сільському оболонню 

в "кічку". 
Ішли в незнане ясні, сонцем розсміяні дні, що з ви

сот синьої блакиті розсипали по насторожених стрі

лецьких рО!Вах промені весни. Всюди проявляло себе 
нове життя; запах фіялок наповняв окопи; красою вес
ни втішалися розспівані Гай і Освіча; на сонці вигрі

вала себе свіжа зелень стрепіхатих верб, усюди повно 
лопухатого лоташу, а з лісового 'Чагарника повертала за 

сонцем блі:де обличчя ніжна конопелька. Збиточно по 

незораних полях rуляв пустотливий легіт, що немов 

пестливо гладив свіжі могилки на стрілецькому цвин

тарикові. 

Стрільці уважливо сприймали мову весни, але 

одноча'Сно пильно стежили за ворqгс;>М:, ща договорами 
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з німцями і чехами забезпечив свої західні кордони, 

а до ЛЬ'Вова стягав нові підкріплення. 
Глухі вісті голосили, що поляки приготовляються 

до рішучого удару. Це й потвердили поль'Ські вістові, 

що їх знову вдалося нам "украсти". Багато говорила 
про це також посилена розвідка поль'ських літунів. 

Відбувалися приготування і по нашому боці. Ма
буть, в останніх днях березня ми завважили, що із-за 

фіолетного гребеня зубрецького Гаю випливає на по

гідну блакить неба дивно лискуча хмаринка. Вона то 

виринала, то знову ховалася за лісом - аж, rой;цаю

чись у соняшному сяйві - у всій своїй дивній постаті 

зависла в Я'Сній бла•киті величезною шовковою кишкою. 
Це був обсерваційний бальон нашої артилерійської 

групи. 

"У нас сила! Щоб ще тільки стягнули більші ре
зерви - тоді наступ для нас іrр,ашкою" - гордовито 

заговорили стрільці. 

Але втішатись обсерваційним бальоном прийшлось 
недовго. Над північно-'західньою частиною Львова під

нявся польський літак, що летів просто на обсервацій
ний бальон. Заки вспіли його стягнути, дрібненько за

такотів кулемет. Від пострілів бальон скорчився і опу
стився на землю. 

День або два після цього понад нашим лівим кри
лом перелетіла ескадра шістьох польських літаків, що 

прямували на південь, у напрямі Ходорова. 

Поляки демонстрували свою готовість до наступу. 
Бойовий дух, бадьорість і воєнний гумор у нас не 

падали. 

"А·нтек, покажи шос відважний! Ходи, дамо паль 
му!" - кликали в квітну неділю, 13 квітня, наші стріль
ці біля Персенківки. 

"Зацекай!" - падала з тої сторони ляконічна від
повідь і, як звичайно, діялог кінчала жвава стрілянина, 
що її того дня піддержували теж польські гармати. 
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Тільки на одну хвилину, коли через горб верталися 

з "лозами-пальмами" в руках козельницькі поляки, 

здержав ворог гарматню стрілянину. В напруженому 

вижиданні початку наступу настав, здавалося, предов

гий Страсний Тиждень. 

Суворе погО'rівля і пильна увага стомлювала стрі
лецькі нерви. Кожного дня, в різних :місцях фронту 

гуділи гармати. Кіль'Кахвилинний рушничний вогонь 

панад наші окопи (Obe'l'feu1et.r) ("Юберфойер) у Стра·с
НИй Че'І!Вер, як rільки веч'ірній сумерк ляг на землю, 

всіх нас поставив на ноги. Але це ще не бу ло все. По

ляки заатаJКували в Міських Пас•іках Перший "Стани

славівсЬІкий" курінь. Заатаковані удару не видержали. 

Пра~sда, під особистим проводом от. Тінкля курінь про

тинаступом ВІідібра'В утрачені позиції, одначе не на

довго. Поляки кинули до бою свіжі, запа·сні частини 
й під їхнім наоором станиславівці вдруге відступили 

на Пироrівку. 

Нас, покищо, поляки не зачіпали. Це, мабуть, так 

з "деJІІікатної пошани" до rуцу лів, що їх чомусь-то від 

січневих боїв аж до лютневого перемир'я назив·али 

"черкесами". Все ж таки нервовий вечір того Живного 
Четверга забрав з наших рядів нову жертву, хор. Муд

рака, який згинув на розві,цці біля Міських Пасік. 
Вранці, у Велику П' ятницю, на нашому козель

ницькому цвинтарику37), на 17-ій, свіжій могилі виріс 

87) На цвинтарику ІВ більшості могил були похоронені ІПОЛЬ
СЬІК~ :ВОЯІКИ, ЩО згинули ІВ І'РУ'дні, ПЇ\д, чак: наІСТу~пу на Персен

в:іваtу> 1/24 ку>реНІЯ. Іх труtпі.в знаходили на поля~х, коли на~про
весні ТІІіЯІЛИ аніrи. Цвиюrари~к ІІШО~рядкУІВали стрі:льці куреня 

під праводом буш. ВаJСИІІІ'я ІІЛащука і оrоро!ZІ.ИJІИ rа~рною бере

зовою оr0~рожею. Псж:ерЕ!tЦИJН1 був закапаний х~рест з НСШИІСОІМ: 

"Борцям за BOJIIO Україин". Між ПОЛЬІСЬІКИМИ МОГИІJІаJМИ були 
д~ві полЬІСЬІКих старШИІН: пор. РомаJНа ГолJІІКа з Х<ІІЦоро~ва і одаю

r-о ка~пітана. В кільrкох ЇІШ1ІИХ мОІГИJІах були похоронені пoлJUVIi 

з І/24 к.у!реня. 011рЬль.ціІВ з !'ІІ/24 Ку~ре!ІЩ ЩО rинуши в ЗИ!МООИХ 
боях, хорони~ли .в Зубрі, деtяІtИХ забирали роІЦИНи. 
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новий березовий хрест, що сумовито чорними буквами 
па таблиці сповіщав: 

"Буковинець 
Микола Мудрак, 

хорунжий 9 сотні ІІІ куреня 
24 п. п. ім. гетьмана Петра Дорошенка 

поляг за Волю України 

17 квітня 1919 р." 

Увечорі того ж дня три поль·ські перебіжчики
во.яки попередили нас, що завтра, в суботу досвіта, 

треба нам бути напоготові. "І'диби нам Войтек (мі'Сяць) 
не пшеnrкодзіл" - говорили вдоволено - ,,цала дру

жина118) билаби до вас пшишла. Заченлі по нас стше
ляць і тамтих пєнцю позостало пшед друтамі. Хцон 

войоваць. Альба нам україньци цось злеrо зробілі? "." 
У Великодню Суботу наші оюmи на'Сторожилися 

чуйністю, .як ніколи досі. 

Від ранку до пізньої ночі вздовж наших стрілець

ких ровіІв вибухали rранати, густо вгорі, над ними, роз

ривалися шрапнелі і немов тупими цвяхами вбивалися 

в глин.яні насипи рушничні кулі. 

"Таа·а-тааа", - майже безупинно дзижчав у штабі 
куреня старий польовий апарат. 

"ГалльоІ Хортиця?" 
"Чи пор. Будз?" 
"То rарноІ Петре, тут я, Кривоносюк. Слухай уваж

но!" 

"На всьому відтинку, по ворожому боці, від Бод

нарів·ки по Місь·кі Пасіки, помітний рух у пересуванні 

піхоти. В цегельнях поляки поперетинали дротяні за

сіки. Направо, в лісі, польська стежа пробувала під

лізти під наші дроти. По наших становищах на валах 
пол.яки стріляють з двох свіжих батерій"." 

88) Дружина - 12 JlJОіЦЄЙ. 
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А за хвилину знову: "Тааа, та-та" - кликав апарат 
азбукою Морзе артилерію. 

"Чи Полтава?" 
"Прохаю сот. Білинського". 
"".Тут Козаки Три, пор. Кривоносюк". 

"Бодю, пішли кілька rранат на цегельню, ч. 7. Там 
щойно двома більшими відділами увійшла польська 

сотня"." 

За хвилину широку підставу цегельняного коми

на оповили клуби чорного диму і червоно"сірого пилу. 
З нутра цегельні втікали поодинці вистрашені піхо
тинці. 

На .ясному небосхиІЛі в ніжних рожево-фіолетних 
кольорах поставав погідний день квітня. Гармати втих

ли. Зрідка постукували кріси, цвяхали над нами кулі. 

Та:к минав день, а на зорану rранатами землю сідала 
тьмяна ніч. Над Освічою О.д'НОстайним рохкотінн.ям по

вш:, зда·валося, монотонний концерт жаб. 

Причаїна тиша запанувала в довгій лінії наших 

окопів, немов жадібно чигала на ворога, ловила його 

КОЖ!ІІИЙ шелест і в кожній хвилині готова була приві

тати напасника вогнем своєї зброї. 

Дижурні старшини переходили довгі окопи, пере

віряли стійки, становища кулеметів, розпитували про 

запаси набоїв, ручних rранат, про все підозріле по той 

бік окопів, до подробиць намагалися збагнути їх таїну, 

розв'язати загадку ночі". 
Цілий відтинок напружено стежив і слухав. 

Одначе юрім монотонного крісового "пак", "пак", 
яким поль'СЬІюі ст'і'Йки по той бік дротяних засік зна:
чили свою сторожкість, ніщо не зраджувало будь-якої 

небезпеки. В ·ряди-годи на тьмяний горизонт вилітали 

в суnроводі гуку від ·вистрілу світляні ракети, я:к:і на 

хвилину-дві розганяли сутінки квітневої ночі. 

Хвилини напруженого поготівля довжилися в 
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безконечно-довгі години, у віки, здавалося. Над Осві
чою вже давно урвав свою тиху одвічну дорогу блідий 

мі:сяць-111овик. На блакитно-'Селединовому сході ·меркли 
зорі, ·всміхався розкішною зірницею світанок. По чер

ствих росах козельницьких долин-'Мочарів і по околиці 

святковою повагою розпливалося з льв·і!всь·кого ратуша 

лунке "бааам, баам, бааам". А ще за годину - з місь
кого ратуша пролунало металево-·звучне "бааам-бааам
бааам" - і тоді ворожа артилерія відкрила барабан
ний обстріл наших становищ. 

Козельники, здавалося, вгиналися під ударами 

важких rранат39). 

Над затулене ще в досвітній сумерк село вилетіли 
ал.ярмуючі червоні ракети: одна, друга, третя". За хви

лину - важким грюкотом віді:звалася Зубря. 

Це відпоsідали з•відтліь козятинські і Курилюкові 
батерії. 

Десятки смертоносних стрілен значили над наши

ми головами ~вогняні дуги і громами вибухали на воро

жому боці. 

Цілі маси заліза падали на наші становища, обки

дали землею за~ка~м' янілих у бойовій поставі стрільців, 
які витривало стояли на становищах і, вдивляючись 

в передпілля - >ЮДали. 

Аж ·зовсім неоподівано у сріблисто-блакитному сві
танку, за козельниць·ким двором, спалахнув ·загадко

вий вогонь. 

"Хтось" давав сиrнали ворогові, бо в те місце пе

рестали бити ворожі гармати. 
Г линцівка мовчала. 

Там уже був ворог, що зайнлв Глинцівку. 

39) В цьому бараба.нному обст.рілі брали участь т~ри польські 
батерії, бtро.невик: ,,Qм:ок" і дmлекобі'ЙІfі. іта-л~ій1сЬІКі ГС\ІР'МЗТИ, що 

їх на той день привезщи на опеці:Я'лЬІних ванта:~юниках. (Г..л. 

Гуперт, ,,Ва"1ІЬХі", стр. 256 і "В.я~руІс", ЗШ№І'ОК зо, ст. 127). 
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Наша оборонна л1юя була прорвана. 

На узбіЧ'Ч1 південного козельницЬ'кого яру зарису

валИ!ся туманні 'Силь·ветки польської розвідки, що в силі 

одної чоти обереЖІНо посувалися з заходу на схід, 

вздовж .лінії запасних окоnів куреня. 

За її рухами через польовий далековид слідкував 

пор. Кривоносюк, що неначе приріс до пня похилої 

над потічком, посеред села, верби. 

З протилежного боку, зі сходу, по цьому ж узбіччі, 

провадив у протинаступ одну чоту запасної Сьомої 

соТІНі чет. Петро Бойчук. 

Зав'язалася гостра перестрілка. Чота дуже скоро 

мусіла змінити свою :квилеву позицію, повертаючи своє 

ліве крило чолом до Гаю, бо :й звідтіль вороr почав fi 
обстрілювати. 

Село перстенем замикав сильний вогонь піхотної 
зброї, що спалахну13 вище правого крила куреня, в сто

роні Сихова і з тієї - південної сторони охоплював 
його щораз більше. 

Сотні куреня стояли на своїх давніх становищах. 

Щойно, як ясне сонце розпорошило останЮ сутін
ки світа'Н'Ку, почвірна ворожа розстрільна почала ата

кувати становища обох сотень з фронту. Але обі сотні, 

8 і 9, відбили, одну по одній, три поль'Ські атаки. 
Все ж таки курінь знайшов'Ся в критичному поло

женШ: за плечима його праnого крила, в ліску над 

ш.пяхом до Сихова, піднявся зловіщий клекіт. Там одна 
чота Сьомої сотні билася з поляками за дорогу відво

роту. Ім на підкріплення післав курінний адьютант 
неда'Вніх оборонців обох хуторів, наказавши зайняти 

крайні хати на півден~му узбіччі козельницького яру, 

що на сході села. Одночасно дав знак до відвороту 

обом сотням, що в'ідбивали чолові атаки. 

Виmзилося, що 9 соmя, яка бу ла на лівому крилі 
відтинка, окружена. Але її командир, чет. Юрченко, 
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доrлянув місце прориву. Він проскочив проrалину між 

двома хатами, ві·дтак поза третьою хатою пробрався ва 

край rороду, недалеко якоrо біля скорострілу поралися 

три поль'СЬІкі во.яки. Вибух ручної І'ранати і тих поль

ських во.яків прикрили чорно-сірі клуби землі і диму. 

"Г~аком вперед!" - пролунав його грімкий наказ. 

Відкриту в тому місці дороrу стрільці розширили 

баrнетами і прикладами рушниць і сотня, ХО'ча з втра
тами, пробилася поза перстень оточення. 

Лишалося найважливіше: поляки вже були захо

пили дороrу Сmв - Зубря. Нам треба було під обстрі

лом пробіІ'Ти яких 700 кроків по узбіччю "коти 356". 
Поляки не відставали. Сотні відступали з бскм. Напрям 

відходу - східній беріг ліса "Гай", біля .якого прохо
дила східня доріжка з КозелЬІНик до Зубрі. Часто про 

дорогу відходу рішали зручність і відвага окремих 

стрільців. 

У виході з Козельник, де перехрещуютЬ<:Н східня 
і південна польові доріжки, .якийсь присадкуватий, 

плечи:стий польський вояк прИ'СЇ'КСЯ до бул. В. Ілащука. 

Різким дзенькО'І'ОМ забрязчала їхня гостра зброя. Звин

ним: хижаком підскочив пол.як раз, друтий". "Чак-чок
чак"." :кресали тверді удари баrнетів у смертельному 
двобої. Зруч'Но відбивав атаки Ілащук. Хвилина. Гнуч

кий скок убік, в'ідтак уперед і коротке "Аа!" поляка 
закінчило двобій. 

Відв"язавшись від напа'Сника - Ілащук попросту

вав широким кроком під ropy. 

Там же, у виході з села, у рукопашному бої, при
слонюючи відворот інших, полягли два побратими, 

стр. Петришук і Андрійчук. Вони нетерпляче ждали 

того моменту, "аби вже раз зачєлоси, бо це, братчіку" 
- говорили - "не житє кваситиси в болоті, у шан
цьох. Єк христінин поговорит 'СИ з пол.яком на розум 
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1 вергне му в очи тверде гуцулске слово, тогди чьює, 
шьо він шос варт, що жиє та й моцний ... " 

Добившись до Зубрі, курінь зразу зайняв горбки, 
де недаІВно стояли батерії, опі,сля задержаВ'Ся в давніх 

окопах біля двора, врешті окопався посередині села 

і на горбовинах піль, що на сХід від двора, на лінії ко

стела. 

Напроти, по той бік Д'ВОра, окопувався ворог. 
Лі:ве ~рило бриrади було далеко за нами, але зі 

стореіни ліса, що на mвденному заході від Зубрі, ши

рокою розстрільною на горбі висоти "340" виросла до
помога: Гуцуль'СЬ'КИЙ курінь40) чет. Гриця Голинського. 
Коли зрі'В'НЯ!ВІСЯ з нашими становищами, разом з ним 
руwИІВ наш, 3/24, курінь у протинастуn. Поляки захи
талися і в безладі поча'ли rікати під охорону лісу 

"Освіча". В критичний для поляків момент, в повітрі 
загуділи пропелери, що заглушили слова команди, і 

на'віть гук стрілів". 
Це була ескадра 9 польсІ7ких літаюі.в, що знизи

лися майже до висоти дерев і обстріляли наші лави 
сильним кулеметним оmем. Наша роз·стрільна захи

талася. Сотні в:і!~туnили на міrсце випаду, під захист 
будинків і са~ів. Літаки незабаром відлетіли. Подорозі 

один з них заатакуtвав важку коз:ЯТинську батерію, 

що була загрузла в болоті на півдні, під літсом. Звід

тіль докотивс'я до нате рі~кИ'Й вибух бомби і пронизливе 

"Т-Р""Р-р"." кулемету. Обслуга, Пішки і на конях, роз
скочилася, обстрілюючи напасника рушничним огнем, 
доки він не віддалився. 

В той момент пор. Слюсарчук руши.в на чолі своєї 

прорідженої сотні в нову протиатаку. Ій назустріч за
такотіли кулемети. Але поль-сь·кі кулемети не задер'-

40) За і1нфо1рма.ці!ЯІМИ бойОІВИІЙ стаІН того куре.ня чис·лив 900 
сmріІлЬІЦів-рекрутіІв. МаІбуrг&,, Ч'Є/рез це у велиІКQ1Д'Ніх бо:ях справ

JІЯІВ враженІН!Іr НЩЦТО обереЖ'НQІГО. 
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жали розстрільної. Нерівний терен став для сотні охо

роною. 

Пробігали долинами, залягали, вузькими борозна

ми пі'дповзали до горбка, щоб урешті з грімким "ура" 
з'.яrвитися перед розстрільною лінією поляків. Ворог 
не прийняв бою і почав утікати. В погоні за ним сотня 

зу~пинилася далеко за селом, ген аж під Гаєм41). 
"Ех, щоб так у нас більші резерви, не тинялися б 

ми сьогодні туди і назад!" - повторяли стрільці, під

держуючи пораненого хор. Гараса. - "Он там, за горб
ком" - оповідали, показуючи - "як оця польова до
ріжка на Зубрецькі Па~сіки, впав тяжко поранений 

чет. Альбота, прикри·ваючи відворот 7 сотні ... " 
Було вже пізно сполудні, як припинили~ся бої. Бри

rадний вістовий привіз наказ от. Тінкля - задержати 

за'Й'Няті становища аж до відкликання. Він же інфор
му~вав, що поль·ський наступ на правому крилі задер

жав от. Тінкель, який особисто попровадив у протина

ступ бриrадну охорону. 

41) У "На~рисі іІсто.рії З/24 куреня" неІПІЦц1Писани~й а~втор пода.є, 
що 20. IV. 1919 р. пол.я~ки заата~кУІВали СокілЬІіИІКи з тилу і тiw 
прорватюя, ЗЗІІ1р00.И1Вum ЗІЧЕ!!р!ГИ тилові З/24 кур. Це пом~илка. На 

ВелИІЩDJень поЛЯІКи цро1рвалис'Я крі•зь позиції 2-ІГО Станисла~ві~в

СЬІКоrо куреня і з ТО>ГО боІКу ВИІЙШЛИ ІНа ти:л лИюrо ЮРИUІа З/24 
курен~я. З СоіКіJлЬІНИ>К уюр. зз.'лоrа виІЙІШJІа пі\!11 за~nрозою QІКРУ
ження зі сторони~ Наварії 1 Зубрі. Гл. "JLіrrоІПИІС ЧК" жовтень 1930. 
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НОВІ ПОЗИЦІІ. ВІДТИНОК "КРОТОШИН" 

Курінь одержав наказ - вийти із Зубрі й окопа

тися на півні'ЧНИХ оrородах у с. Кротошині, що 5 км. 
на південь від Козельник. 

ОrрільЦі, незважаючи на перевтому від цілоден

них боїв, що в них вони виявили максимум посвяти 

і завзяття, - держалися добре. Тільки завдяки 1·ому, 

що полякам в:цалося під Оовічою прорвати оборонну 
лінію наших сусідів і з тоrо боку зайти нам у тил і зав

ДЯ'КИ чисельній перевазі - вони зайняли Козельники 

і Зубрю. Другим важливим чиН'Ником, що перехилив 

перемогу на їхню сторону, було те, що в нас не було 
резерв. За в'Весь час підль:ві:вських боїв ми ніколи не 

відчули цього так боляче, як саме на ВелИКдень 1919 р. 
Якщо б не ця слаба сторона наших бойових формацій, 
- ми не відступили б. На жаль, питання резерв було 

Ахілловою п'ятою спершу rрупи Старе Село, опісля 

Другої бриrади. 

Втрати куреня були поважні. На полі слави по

ляrло ЗО стрільців і З старшини. 

3-'Поміж старшин були важко поранені - чет. Пе-г
ро Альбота4~ і командир 7 сотні, пор. Людвик rypa, 
що саме на ВелИК'День вранці вернуgся з відпустки і 

по.тr.яr на зубрецьких полях, поранений кулею 
з літака. Поранений був теж хор. Гарас. Другого дня 

хворими відійшли в лікарню - чет. Лев Брінt і ко

мандир 8 сотні, пор. Ст. Слюсарчук, що на Великдень 
провадив сотню при 39° гарячки. Командування вось
мою сотнею перейняв тимчасово пор. Вол. Феданків, 

командир відділу кулем-етів. 

8) В ку~рі~ниООrІ:у штабі чetr. Альбоrrа бу.в 3ЮJІ()Wений убитим. 
Фааt'rИЧІВо йаrо тя~ж:ко пО(р81Ненсхrо ПWІЯКИ забрали в полон. 
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Таким чином у великодніх боях курінь втратив 
третину старшин. 

У загальному бал.Я'Нс утрат куреня у великодніх 

боях заrокрутлився до четвертини його бойового стану. 
В результаті курінь мав тепер всьоrо-на-всьоrо 104 
бойовикі·в, стрільців з підстаршинами і 9 старшин. 
Яюцо зважити, що по останньому доповненні приріст 

бойовоrо стану куреня у бертні осягнув число 560 бо
йовикі'В стрільців з rrідстаршинами і 22 старшин, то 
великодні втрати заокруглили загаль'Не число втрат до 

числа 456 убитих, поранених і хсворих стрільців, а ок

ремо 4 убитих, 3 поранених і 8 хворих старшин. Двох 
однорічних - Андрія Вівчарука і Василя Дідича ко

мандування куреня на їх влаС'Не бажання відправило 

у школу старшин. Дезертирува~в до того часу один 

стрілець Володимир Боднарук. Дев'ятьох інших, які 

піІСля Великодня з одним ст. дес. "шукали" своїх со
тень аж під Ходоровом, припровадила державна варта 

до куреня. Іх покарано згідно із пра~вилами того часу, 
а ст. десятникові, крім цього, відібрали підстаршин

ський стуnінь. Після цього всі покарані виконували 

стрілецьку службу совісно. 

Войове ядро куреня у дальшому творила "стара 
война", себто старшини і стрільці, що вийшли на фронт 
16 грудня 1918 р. з Коломиї, але з їхнього числа 382 
вояків бойового стану старшин і стрільців залишилося 

ледве 51 бойовиків, себто 13,8°/о, одначе всі вони держа
лися зразково і в боях завжди відзначалися зразковою 

витривалістю і проворністю. З числа перших старшин 

залишилося тільки 6, а саме: пор. Петро Кривоносюк, 
поручник Володимир Феданків, четар Василь Юрченко, 

і хорунжі: Роман Марущак, Іван Мотрук і Осип Фод

чук з бойового стану, та чет. Василь Максимець, як 

комендаm обозу і завідуючий провіянтурою куреня; 

з n:Щ~старшин - булавні старші десятники - Василь 

103 



Ілащук і Роман Явдошняк, десятники - r ондюк, М. 
Ясінський і Іванчук; з числа стрільців: Юра Гуцуляк 

син Степана, Василь Марчук с. Якима, Василь Гуцуляк 

с. Івана - всі з Воскресінець б. Коломиї, а даJІ'і: стрі

лець Василь Доцин, 1 орук, Микола Никифорак, Розва
довський, Старчук та інші з бойовоvо стану куреня. 

На становищах сотенних діловодів залишилися: бу
ла'Вний - Франц 1 ура, старший десятник Іван Іванців 
і однорічний старший стрілець Федь Кушнірик та ку

рінний справник старший десятник Іван Кокорудз. На 
жаль, не всі вояки були знані авторов1 поі!менно, а ба

гаrо прізвищ призабулося. 

23 квітня прийшло для куреня доповнення в числі 
103 во.яюів, у цьому трьох старшин-"Четарів: Бородай

кевич, Кирилович і Петро Арсенич. У зв'язку з цим 

бу~в доповнений командний склад куреня, а саме чет. 

Петро ~рсенич перейняв :команду~вання 7 сотнею, а 

четарі Бородайкевич і Кирилович - командування 

при,z(іленими їм чотами. На двох інших опорожнених 

місцях командирів чот, штаб куреня залишив двох до
свідчених вояків - булавних - Василя Ілащука і Ро

мана Явдошняка. 

Кротошин - велике, багате і охайне польське село 

(коло 900 мешканців) прИЙН!Я'В нас, хоч і вимушено, але 
ввічливо. Все вка·зу~вало на те, що на кого іншого, а не 

на на:с ждали кротошняни. 

Вояки відпочивали, поправляючи свої фізичні си
ли. На те сприяли обставини. Поляки втішалися успі

хами напевно більшими, як спо.щі.валися. Сніг, що вночі 

з великодньої неділі на понеділок прикрив грубою 

верствою землю та й пролежав на полях через два 

дні, а далі болото і дуже погана погода з дощем, снігом 

і "крутпами" в чергових днях - не манили в поле ні 
нас, ні поляків. Одначе військове становище вимаrало 
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шукати бойового контакту, щоб розвідати сили і пляни 

ворога. 

Досвіту, 24 К'Вітня, хор. Іван Мотрук і хор. Осип 
Фодчук з дванадцять·ма С'J1РЇльцями-охотниК!ами зро

били вдачний випад на Зу6рець·кі Па'Сіки. Вернулися 

з одним "МаК'Симом" (російський кулемет) і трьома по

лоненими. Виявилося, що хоч лін:ія польських стійок 

"з павутиння", то зараз за нею в бойовому поготі~влі 

були поважні сили і резерви. При евентуальній по

важній у:дарнtій акції з нашої сторони можна було чи
слити на успіх, але це був час, коли кол.яки приготов

лялися до вирішального удару на фронті З-го корпусу 

і оборона цього ві'дтинка полонила всю увагу Головно

го Командування УГА. 

Тимчасом на відтинку "Кротошин - Жиравка" при
стрілювала•ся наша артилерія, рух поляків перевіря

ли стежі. Поляки непокоїли нас тільки деколи. Особ

ливо мало зачіпала нас їхня артилерія. Було ви~цно, що 
поляки щащили Кротошин. Зате ЖираІВ'Ка кожної дни

ни переживала справжнє пекло. Ії нещадно обстрілю
вала поль•ська артилерія. З цього приводу поважна 

частина жиравських селян рятувалася виїздом зі села, 

забравши на вози що цінніше, а свої госпо·дарства за

лишали на ласку долі. 

Від 2-го до 10-го тра·вня курінь перебув на відпо

чинку в українсько-поль>ському селі Вовхові43}, де одер
жав нове доповнення в силі 88 бойовиків. Тут перший 
раз, від часу вимаршу куреня з Коломиї на фронт, 

кожний стрілець МІіг споК'ійно переспати кілька ночей, 

припровадити до приличного вигляду свій одяг і ви

чистити зброю. Командування куреня подбало про те, 
щоб сотням пригадати В'ажливіші постанови Україн-

43) ВозкіІВ МіЗІВ то~ці, 850 меwка~нці.в, 1в ЦЬQІМу 58,80/о було ла
тиннипtіІв, ЯІКі мали свою ОІКре,му ПЗІРО•ХІЇЮ. в селі була ПОJІЬІСЬІКа 

wrк:ола, а поруч ,церев'!ЯІfІої цер:юви бУІВ теж КОІСТе~л. 
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ського Військового Правильника. Там же, у Вовкові, 

перейняв командування куренем новий командир, 

пор. Данило Бізанц, старшина чинної служби кол. ав

стрійської армії. Дотеперішній командир пор. Воло

димир Мацуський вІідійшов до штабу бриrади на ста

новище освітнього референта. 

Пор. Данило Бізаяц, уродженець Підбужжя в Дро

гобиччині, німець по національності, до українських 
державницьких змагань на терені Галичини-Буковини 

ставився позитИІВно, тrтrу й вступив до чинної служби 
в УГА. Курінь зразу відчув у ньому випробув·аного ак

тивного старшину, що знав шанувати підвладних, але 

одночасно вимаrав від старшин і стрільців, безогляд

ного послуху і точного виконування наказів. Імпону
нало стрільцям ще й те, що він, як виявилося в пізні

ших боях, хоча ·каліка на ліву руку, був завжди у 

першій бойовій Лінії. 

Згадуючи опісля про свою участь в українських 

визвольних змаганнях, він не без гордощів писав в од

ному листі до автора про те, що по великодніх боях 

1919 р. командир Друтої (Коломийськоі1 бриrади, от. 
Тінкель, коли доручував йrтrу командування 3/24 ку
ренем, назвав цей курінь найкращим в 2-ій бриtаді і, 

що в пізніших боях курінь цю оцінку повністю ви

правдав. 

По 8 днях ·відпочинку, курінь вернувся назад в 
Кротошин, змінюючи там 2 СтанислаВІівський курінь 
пор. Б. Заrайкевича. Відпочивши, стрільці з правди

вим запалом забралися до копання стрілецьких ровів 

і у~q>іплюваиня становищ. За чотири дні окопи були 

готові і забезпечені кізлами колючого дроту так, що 

коли досвіту, 14-го травня, наш курінь відійшов з на

казу штабу бриrади в ар:м:ійський заnас, наші переє:м

ники Кротошииа, . 2 Станиславі.вський курі'ИЬ, коr.ли 
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Сотви:к ДаВНJІо БІзавц 

вже rотові там укрі:плення тільки поправити, згід

но з потребою. 

КуріІНЬ ві.ці.йшов у с. Черепин. Тішили нас poз

кilllilri. поля і чепурний весняною зеленню ліс. 

Дехто згадував рідні сторони і сільське життя та 

господа~ькі веснЯ'Н!і роботи. 

"Ой весела полонинка, 
Весела, весела, 

Та ек іде маржиночка 

Із самого села. .. " 
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Виливала закам'яніла, здавалося, на всяку красу 

стрілецька душа свою думу-ту·гу, як увечорі розходи

лися на кватири у на:значених районах. 

Другого дня курінь ночу~в·ав у Підмонастирі, звід

тіль вранці переїхав залізницею в Старе Село, а на 

нічJІІіг перейшов до недалекої Шоломиї. 

Рано, 17 травня, ми знову були на станції Старе 
Село, а з1Щцтіль того ж ранку через веселі, сонцем за

литі поля, наш поїзд поїхав на південь. Віз нас на нові 

труди і на нові жертви. 

На обрії, у сизій далині хова·в'Ся Льва-~ород і добре 
нам знайомі пі~львівсЬ'Ісі Лісисті горбо:вини з могилка

ми наших друзів. 

У по'ізді безнастанно співали вояки бойових пісень, 

а залі•:mі колеса в такт одностайного шипіння паровоза 

рівномірно вистукували твердий ритм походу. 

ПО ТОЙ БІК ОКОПІВ 3/24 КУРЕНЯ 

Воєнні wї частИ'Н УГА в боях за Львів у зимі 

1918/1919 р., особливо ж енерrій.ні удари групи "Старе 
Село" не були безрезультатні. Вони неоднократно ста
вили полякі'В у скрутне без:вихідне положення. Переду

сім меншало число поль·сь1ких вояків залоги Львова, 

гостро відчувалася недостача набоїв і щораз трудніше 

ставало з харчами. 

Особливо ж нестерпним бу ло положення обложе

ного мі.~ста і окупаційної польської залоги, коли в місті 

забра:кло води і світла, а у~країнсь~і бойові лінії на 

півдні станули всьоrо-на-ІВсьоrо 5 км. у прямій лінії 
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від центру галицької столиці. В рядах польських в1и

с~кових ча!стин спалахували бунти, поважно бу ло по

ставлено питання капітуляції. 

В моему воєнному записникові 19-го січня 1919 р. 

зшисано: - "Цілий тиждень пройшов нецікаво (в Ко
зельниках). Щодня перестрілка. Передучора заблукала 

до нас ві:стка, що у Львові бунт. Учора в околиці Стрий

с~кого городу виразно було чути стрілянИ'Ну, вигуки 

"гурра" і вибухи бомб ... " 
"Сьогодні Йордан. Спокійний день закінчився по

жаром барак.ів на Глинці.вці ... " 
ДаІІrі про положення і настрої в обложеному Львові 

находимо в монографії польсЬ'кого полк. Витовда Гу

перта "ВалЬ'кі о Ль·вув". В ній находимо теж згадки 
про осяги зброї 3/24 куреня. 

В друг.ій rrоловині грудня 1918 р., себто в час, коли 
19-го грудня 1918 р. прийшов під Льві.ІВ 3/24 курінь -
сили поля·ків, за обчисленням полк. Гуперта, виносили 
4800 людей, 40 скорострілів і 20 гармат. В цьому група 
полк. Мончинського - 1298 вояюі1в, полк. Токаржевсь

юого - 1611. У•країнські бойові сили дов·круrи Львова 
в тому ж часі він обчислював на 14598 людей, 112 ско
рострі.л'ів і 60 гармат. Командувачем польського війська 
у ЛІJВові був ген. Лесьнєвський, шефом штабу - ма

йор Смолярсь·КИЙ44). 
ВраІЩі, 20-го грудня 1918 р., курінь зайняв Велику 

Солонку. Проти нас стояв 2-ий курінь 1-го полку 

"Стшельцув львовскіх". 
Невдача в Сокільниках хоч і прорідила наші ряди, 

одначе не підірвала бойової справности куреня, нав

паки її скріпила і загострила нашу воєнну обережність. 
Протягом трьох днів при кінці грудня 1918 р., курінь 

вперто атакував Персек'Ків'Ку. Про ці бої в цитованій 

праці полк. ГУ111ерта на стр. 124 читаємо: 

44) В. Гуперт, "Ва·ль.к.і о Льву:в", ст. 114. 
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" ... Від 28-31 грудня у безперервній сніговії ша
.лі!в над містом огонь українських армат, а їхні курені 

з усіх сторін поновлювали на місто атаки. Електрівню 

знищили, а місто, ЯК'ому відібрали вже раніше водо

тягову воду, було тепер і без світла. Крім цього 
утруднювали обложеним усяке забезпечення харчами 

довозом із зовні внаслідок сталого переривання заліз

ничого шляху." 

Атаки І/24 куреня (чет. В. Букшованого) з півдня 
розтрощили поляків до решти. З цеї сторони 28 грудня 
відкрилася куреневі дорога на Львів. Щоб скріпити 

атакуючих, штаб групи "Старе Село" наказМІ 3/24 
куреневі того дня увечорі поспішно вирушити в Зубрю 

на Пі7tМОІ'У відділам чет. Букшованого. Останками з усі:Х: 
кутків зібраної охорони міста поляки до ранку зала

тали небезпечну для них діру. 29-31-го грудня 1918 р. 
даремно кривавився 3/24 курінь, щоб здобути Персен
кі:вку вдруге. 

Про бої в тих днях полк. Гуперт пише на стр. 125-
127: 

- " ... Над ранком (28 грудня) наші частини вна
слідок ворожої атаки добровільно опорожнили Сокіль
ники і Зубрю, бажаючи скоротити свій фронт. Ввечорі 

около 20 год. по артилерійському підготУ'Ванні, укра

їнці з трьох сторін заатакували Снопків і Персенківку. 
7 і 8 компанії ротмістра Абрагама з 1-го полку стріль
ців внаслідок цього відступили ще дальше на Стрий
сь~ку рогачку і на Софіївку, а в дворі на Персеюсівці на 
чолі 40 людей протягом довшого часу по-rеройськи 
боронmзся пор. Іво-Наленч Скачковський. Всі згинули, 

поляr також підпор. Йосиф Мазанов·ський:. Зі сrіізне
ною допомогою надбіг тут наш броневик "Пілсудчик", 
але його комендант кап. Вільгельм Вільк-Вирвінський 

пішов зі своєю залогою на стежу, на якій поляг. 'Укра

їнці здобули вкінці під Боднарівкою наш плютон (чо-
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ту) 9-центимет.рових гармат, що по-rеройськи боровся 

до останньої хвилини.'' 

- " ... Тепер їх вх:одові до Львова вже ніщо з цієї 
сторони не стояло на перешкоді. На щастя про це вони 

не знали. Тимчасом надбіrли з усіх сторін наші части
ни, бо крім броневика соmя кап. Монда, чота офіцер
ської леnї (кап. Рейман), сотня кап. Дробнєвіча, а на

віть "Мєйска Страж Обивательска" пі'слала на Персен
ківку в цій критичн'ій х:вилині свої три наборзі ство
рені бойові відділи. Таким робом до 8 години· ранку 
вдалося нам на Персенківці відновити фронт." 

" ... На нашому від двох ДНів заг.роженому півден
ному фронті знову поща1стило українцям розбити під 

Боднарівкою наш відділ підпор. Врони у складі 53 во
яків і одного кулемета. Одначе дальша їх атака на 

Персен:кіІвку не повелася й вони втратили 22 людей і 

ОДШІ кулемет. Загальні їх втрати під Персеиківкою в 

трьох останніх днях rру,ZІJНя доходили до 500'1) убитих 
і поранених, наші понад 100." 

"Дуже тяжким для самого Львова був знову день 
6 січня 1919 р. Передовсім украі'Ін:ська артилерія запа
лила електрі.вшо, а ;кілька днів пізніше було наново 

перервано доплив води водопроводами з Добростан. 

Вполу~дне ми втратили Персенківку, де Радомський ку
ріІНь (пор. Фіяля) знову мав 13 убитих, 38 ранених і 
щойно ввечорі ми її відібрали. Ворог обстрілював силь-

16) Бойовий стан 3/24 Х'У!РеRЯ 28 1'\РУ~ 1918 р" п~сля його 
пршщцу в КозепЬІН!ИІКИ на.п1чуІВа~в непоВНИІХ '11РИ сотки бойо.ви

кіа. На '1Іі.й саuій оонооз), що 3-:й юурінь, бу~в теж ЗОІ»'аЮ:зооаки;й 

і І/24 ку.ріІнь ,цорошеІІІІ(іІвці~в. Ти~м: са~ми~м: ЙОІЮ бойовий стw не 
міr перевИІІЦУ'Вати бойавоrо стwу 3/24 к:у~реня, хіба, що в йоrо 
стан ЗІІІЧ:ИС'JJИІМО ще й бойовикіІВ За~.пізної Соmні. Разом бойова 

rpyna 1-«"О і 3"'1'о :курені.в дОtРОшенк:івціПJ і За!ЛіGноі СоТІНі наJLі
чу~ва~.па .на~йбі.JІ:ьwе 550-600 ба!rtнетіІВ. Тому чи~спо 500 убших і 

поранених, що йоrо пода.є попас. Гytttepт побі..льmене бо.ца!Й вчет
веро. 
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ним вогнем з трьох батерій дві години. Мі1ські Пасіки 
і ушкодив дві наші 9 цм. гармати, задаючи їх обслузі 
важких втрат." (ст. 142). 

"Г·руД!Неві атаки у:к!раїнців на Льві•в, брак харчів, 
води і світла та:к сильно впливали в тому часі на люд

ність Львова, що президія Тимча•сового Комітету міста 

в особах, представників усіх політичних партій: графа 
Скарбка, д-р Стесловіча і Обірка в листі з 5-го січня 

1919 р. представила "Командуванню Сходу" безнадій
ність дальшої боротьби з україrнцЯ'Ми. Майже одночас

но з цим начальник rен. штабу у Варша1ві ген. Шеп

ТИЦDКИЙ жадав, щоб у реченці до двох тиЖ!Нів заклю

чити з У1Країнцями перемир'я й визначити демаркацій

ну лінію так, щоб усі наші війська з Галичини можна 
було кинути на північний ·схЦц (проти большевиків)." 

"Так, отже ген. Развадовський, не вдаючись у пе
реговори з українцями, мав тепер проти себе не тільки 

Оmнію 'МЇ:рОдаЙНИХ предстаВНИКіВ ЛЬВ'іВСЬ'КОЇ ЛЮДНОСТИ, 

але також і особистого його начальника - шефа гене

рального шта!бу, а тим самим і голов~не команД')71вання." 

(ст. 143). 
О~наче Варшава з удержання Львова ще не ре

зиrнувала. З тою метою, 4 січня 1919-:го р. польське 

"Довудз'lіво Начельне" (головне хомандування) висла

ло до Львова новосформовану групу "Буt", яка, під 
проводом ген. Ромера, через Раву Руську - Жов~mу 

продерлася до Львова і в 'днях - 12-го і 13-го січня 
повела проти наших частин на півдні Ль'Вова офензиву. 

Коли ж офензива не вдалася - в польському штабі 
заrоворили про капітуляцію, бо становище окупантів 

Львова бу ло надто ВаЖ!ке. 

Полк. Гуперт на ст. 163 своєї праці пише: - " ... По
ложення Львова ставало щораз трудніше. Щоправ~а 
збільшилися ряди оборонців, одначе серед них постій

но панував брак амуюіцrії, а загальна перевтома війною 
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цивільної людности міста почала й у в·1иську, особли
во ж у .львівській бриrаді, викликувати прояви фер

менту. 2-й по.л·к .львівських стрі.льці~в спротивився на
казові брати участь у боях за містом, а тепер 5 стар
шин тої ж бриrади просили ріІВІНочасно, щоб їх переве

сти до 5-го полку піхоти. Наступного дня збу'Н'Гува.лася 
ряшівсь"К!а сотня 5 п. п. й самовільно відійшла з фронту 
під проводом ппор. Га.лінковського на головну за.лізи. 

станцію, ~от.ячи від'їхати до Ряшева. Щойно по двох 
годинах, не вимусивши від'їзду, вернулася на свій від

тинок." 

"Серещ таких умовин у нас, українці нагально по
більшували своє війс1>ко. За нашими обчисленнями 
вже 19-го сіЧ!Ня вони мали в бойовому стані 23,550 воя
ків, то значить у порівнянні з їх станом з 4 січня -
11,500 людей більше. На пі-sдні Львова їхня група на
.'І'ічувала 10,000 баrнеrів, а обабіч шляху Перемишль -
Ль~вів натискало з п~вдня 7,500, а з півночі 2,000 У'Кра
їнських :воmсі!в." (стр. 164). 

Не торкаючись питання точности наведених чисел, 
слід одначе вважати, що свою погану ситуацію пол.яки 
ріши.ли рятувати перемир'ям. 

"ЗВІВішення зброї", ПИ1Пе полк. Гуперт - "давало 
нам цінний зиск у тому, що ми одво.лі:кли боротьбу на 
п'ять днів, що було дуже важливе, особливо з уваги 
на те, що зближалася до ІНас наша допомога. Одначе ми 
мусіли погодитИіеь, що не будемо в тому часі довозити 

потрібної дл.я Львова зброї і не будемо продовжувати 
польових (фортифікаційних) робіт." 

"Ген. Розвадовський зголошував у тому часі поль
ському головному комаf!!дуванню про фатальний стан 

запасів набоїв і зброї та доповнень людьми фронтових 
формацій. Додавав, що від за1кінченн.я перемир'я ви

держить у боротьбі тіль·ки кілька днів". Крім цього 
він вислав до президента міністріrв Па~деревськоrо те-

113 



леграму, що поскільки не одержить пrідкріплення, то 

за вдержання Львова не ручить." (ст. 195). 
"Першого березня сили ген. Розвадовського налі

чували: група полк. Стшелєць1кого у Львові в бойово
му стані - 444 старшин, 5250 стрільців; в харчовому 
- близько 10,000 людей." ('ст. 196). 

"У часі бомбардування 5-го березня 1919 р. на Чер
новецькому двірці у Львові вибу:юнула і вилетіла в по
вітря частина складу зброї (600,000 набоїв для піхоти 
й 15,000 артилерійсЬ'ких). З уваги на нестачу зброї, це 
була велетен'Ська втрата. Одначе назагал українці того 

випадку з нашим складом зброї не використали." 

(ст. 199-200). 
"Рожлідування причин вибуху" - пише полк. Гу

перт - "не дали жодних висJІІіДів". 

Українці, громад.яни Ль~вова, з першого дня, після 
відходу зі столиці укра~нсь·ких війсь·к, відчули дуже 

боляче руку окупанта: до на!с, на наш б'ік бойової лінії, 

доходили вісті про численні ув' язнення і про обмежен
ня украї~щів в громадських правах, про обдирання по

лонених українсь~ких во.яків і т. п. В!ідоме бу ло нам і 

те, що єдиний український часопис у столиці - "Впе
ред" - поляки заборонили друкувати українськими 

черенками. 

Після вибуху складу зброї, поляки всю свою лють 

за цю втрату виливали на українців Львова. Началь

ник служби безпеки при штабі "Схід", полк. Жебров
ський, 6-ro березня 1919 р. у своєму рапорті писав: 

" .. "багато У1Кра11Щі~в служить тут у характері уряд
ників у державних урядах, а їх ~різкий nровідкик, ми

трополит - архиєпископ ~раф Шептицький, тішиться 

nовкою свободою... Кінчив свій рапорт проханням за

провадити у Львові виїмковий стан, що уможливив би 
на~.п.і суди." (Гуперт, ст. 200). 

Від цього, одначе, положення пол.яків - окупан-
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тtв не :кращало. В результаті - пише полк. Гуперт -
"начальник генерального штабу полк. Ст. Галер казав 

начальн~ові оперативного відділу, полк. Туліє (Thut.ie) 
телефонувати Розва:довському, що капітуляція не вхо

дить в рахубу й що, коли б забракло харчування, то 
радше треба пробитися, а не думати про капітуляцію". 

"Два дні пізН!іше, себто в хвилині, коли допомога 
познанців для Льв'ОВа ще була сумнівною, в генера.дь

нім штабі у Варшаві був готовий наказ (ч. 507) ор. з 

9. 3.) - опустити Львів." (ст. 202). 
"В наслі~док цих випадків головне командування 

(Довудзтво) нака•зом ор. 502 з 9 березня 1919 р. приспі
шило поси~ для Львова відсічі під пров;одом ген. 

Івашкевича, пі,щпорядкувавши йому залогу військ у 

Перемишлі і всі поблизькі відділи. Отже: групу ген. 

Алекса:ндровича (3 курені, 1 кінна сотня і три батерії), 
1/22 полку піхоти з Берестя, один куріІНь і 6 скорострі
лі~в з доr (штаб округи) Люблин і по одному куреневі 
з доr Кєльце, а з Поз.наня 11рупу полк. Конаржесько
го (1-й полк піхоти великопольсь~кий і 4 батерії)." 
(<:Т. 204). 

"10 березня вполУ'дне приїхав з Кракова до Пере
мишля ген. Але'К'сандрович з З куренями з Живця. 

Ними командували: ротмістр Вінніцький, ПЇJДІЮлк. Байю 
(Ba1illlou) і пор. Як:са. Гру<nа начислювала 1168 вояків 
і 12 кулеметів. До rрупи приділено крім цього курені 
з 9, 13, 14, 15, 22, 23 і 28 полків піхоти і з "Відсічі Льво
ва", одначе тіль·ки 2 з них мали по 400 вояюів, а решта 
менш-більш по 130. До групи влучено таК'Ож сотню 
познанців (200 людей) і познанську сотню кулеметів. 

Разом бойовий стан цієї групи мав 2973 стрільців, 37 
скорострілів і 13 гармат." (ст. 212). 

"Начельне ДовУ'дзтво" в СІВоему наказі писало: 
"Найвища Рада Мирового Конrресу в Парижі дала на

каз здержати воєнні :кроки. Дотичні депеші надаються 
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рівночасно. Щоб визискати час, який остається до мо

менту перемир'я, п. генерал зволить перепровадити 

аІЩію в цІі.лі захоплення простору Краковець - .Яворів -
Добростани - Янів - Немирів. Далі був би бажаний удар 

у напрямі на південь, з метою зайняти Рудки. 0,цначе 
успіх повwнен бути запевнений. 

"Отже знову заноситься на те, що до війни вмі
шається Мировий Конrрес, який осюільки першого ра

зу допоміг Львову діждатися підкріплень, тепер, коли 

ці підкріплення наспіли, своїм спротивом може попсу

вати нам всю акцію. {'Ст. 228). 
"Залога Ловова mд командуванням ген. Єнджеєв

с1:rкого нараховувала 4860 людей піхоти, 134 кулемети 
та 3 ПОJІ!КИ і 5 батерій артилерії. З цього бриrада полк. 
Кулінськоrо силою 1467 стрільців, 52 кулемети і 14 
гармат у 5 1батеріях. Всього у бойовому стані - 2125 
людей. Далі Львів'Ська бриrада пполк. Мончинського 

- 2156 JІЮдей, 50 кулеметів 4 і 5-го полку польової і 
4-ro полку важкої артилерії; група полк. Цулявфа -
1237 людей і 32 кулемети." {ст. 230). 

"14 хвітня 1919 р. ген. Івашкевіч видав наказ на
ступу з метою відсунути українців з-«~і'д мурів JІьвова. 

Цей наказ оцінював сили у~країнського фронту на півд

ні Львова, від Зимної Води по Сих'ів на 3600 баrнетів, 
48 кулеметів і 32 гармати, а на сході Львова - на 4200 
баrнеrі:в, 56 кулеметів і 28 гармат. {ст. 250). 

" ... У львівсЬ'Юі.'й дивізії ген. Єнщжеєві ч до вико
нання ~го наказу назначив групу майора Цєнського 

(І полк Львівсьхих стрільців у сит 880 баrнетів і 32 
кулемети) і rpyny кап. Черного (пробо:йовий курінь і 

2-й ~нь львівсь•ких стрільців, у силі 430 баrнетів 

і 11 кулеметів). Перший мав ударити з Міських Пасік 
на коту 367 і Пироrівку, а зчерги обходом зі сходу -
на Сихів, СихіІJЗську Вуль'ку і Козельники, а кап. Черни 

зі своєю групою був спрямований з Боднарівки у за-
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хідню частину Козельник і Глинцівку, відтак на J1ic 
Освіча і на півні.Ч'ну частину Зубрі. його остаточною 
ціллю мало бути здобуття Сокільник. Акцію підпома
гав броневик "Смок", а кулЬІПаркtвські відділи мали 

демонструвати настУІJІ на Сокільники. 

"Вранці, о 4 годині, пі'Сля З5 мінутоооrо артилерій
ського mІЦrотування вогнем наших батерій "Кастор", 
"Івая" і "Вася" (в!ідтинки :кап. Чеховіча і пор. Добро
волЬІСЬ'коrо) на Глинцівку, J1i1c Освіча, Козельники і 

Пироrівку, І-'Й полк лЬ'Вівсь·ких стрільців заатакував 

Пирогівку і коту З67, здобуваючи їх о год. 5.ЗО ранку. 

Одночасно кап. Черни з:добув Глинці1в1rу, Козельники 

і лі-с Осві'ча. В год. 5.40 ·здобули Сихів, 7.15 Зубрю, а 
в год. 7 .ЗО курінь З-го полку львівських стрільців зай
няв Сокільники. Ми взяли 250 полонених, 5 гармат, 
24 кулемети і цілий склад набоїв у Зубрі. Наші власні 
втрати виносили 91 убитих і ранених ... 

"Таким чином дводенна великодня битва осягнула 
всі цілі, що їх нашим військам визначив ген. Івашкє

віч." (ст. 256). 

Я нарошне зацитував довші устуnи з праці Гупер

'l'а, щоб уважливий читач міг виробити собі .ясний по
гляд на :юrд воєнних операцій частин 'УГА на фронті 

під Львовом, в ЦЬ'ОМУ також Третього куреня 24 п. п. 
ім. гетьмана Петра Дорошенка, одної з кращих частин 

славної 'УГА. 
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НА ШЛЯХУ ДО НОВИХ ВОЄННИХ ЗАВДАНЬ 

Полудень, 17 травня 1919 р. Наш поїзд задержався 
на вузловій ста~щії Ходорів, - місті осідку Начальної 

Команди УГА, що містилас·я у двоповерховому будинку 

повітового суду. Крім забудувань цукроварні і палацу 

барона де Л.яво, цей будинок був одиноким більшим і 
репрезентативним будинком у місті. 

Стрільців попередили, що головнокомандуючий 
УГА, ген. Омелянович-Павленко, бажає побачити наш 

курінь, - з1нану вже йому фронтову військову частину. 

Командування куреня дожидало великого гостя. 

Стрільці поспішно поправляли мундирі, перевіря
ли чистоту зброї, вирівнювали на поясах набійниці 

(патронташі). На поданий наказ сотні, за порядком на

зовних чисел, 7-ої, 8-ої і 9-ої, у повному польово-вій

сь~rовому вирядженні уставилися вздовж довгої валки 

поїзду. 

"Курінь, позір!" - пролуна'В на:каз. Коротке шур

чання замозолених вояць1ких долонь по ременях 300 
рушниць, при одночаеному стукненні 300 пар важкого 
вояцького взуття і кованих зап'ятК!ів по дрібному рі

някові на доріжці між рейками рівнобіжних залізних 

доріг і черrове: "курінь, до правого крила рівняй!" -
немов муром поставило лаву трьох бойових сотень ку

реня. 

Після короткого доручення командира куреня со

тенним, - "курінь, спочинь!", - нове шурчання замо
золених рук по ременях рушниць, гострий стук ковано

го взуття на доріжці і 300 дужих вояцЬ'ких І'рудей 

рівно відітхнуло. 

Від сторони недогорілого в 1915 році станційного 
будинку'"'6ара:ку в су'проводі двох адьютантів, рівним 

кроком наближа·вся начальний командир УГА. - "Ге-
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нерал Павленко!" - перейшло півголосом здовж лави, 

а за хвилину одИІН по одному наказ: "Курінь, поз'ір!" 

і - "Курінь, вправо глянь!" 
До куреня підійшли три старшини. Курінний ко

мандир, пор. Данило Бізанц, ступив 2-3 кроки їм на
зустріч, стану~в на "позір" і звітував про стан куреня 

середньому з-поміж старшин - ген. Омеляновичові

Павленкові. Овоєю зовнішні•стю ві1н нічим не нагаду~вав 
колишніх генералів дореволюціЙІНої доби. Лице погід

не, привітне, з підС"l'риженою "в•клин" русЯІвою борід

кою, на голові ша·пка 'УГА із золотим тризубом. 'У си

ніх, під густими бров·ами, очах ЯС'Н'іла .якась особливша 
думка, що підвладного змушу~вала коритися і поважати . 
. Ліва рука на чорному, через шию, бандажі, високі чо
боти, штани "rаліфе" і новий "френч". 

Бистрим оком досвідченого старшини - вояка він 
оглянув виструнчених вояків куреня, віддав військо

вий привіт і в супроводі своїх адьютантів та команди

ра куреня, пор. Данила Бізанца і його адьютанта пор. 

П. Кривоносюка - вільним кроком пішов уздовж стрі

лецької лави. Коли дійшов до кінця, лун:ка команда 

з уст курінного: "Курінь, спочинь!" - відпружила 
вояків. 

Вертаючи·сь, головнокомандуючий (начальний 
вождь) 'УГА тут і там за~держувався переІД стрільцями 

і з помітним !ВПЛИВОМ МОСКОВСЬІКОЇ мови в слові, розпи

тував про їх:ній вік, про літа в'ійсь•кової служби, рідні 
сторони, родиН'Ний стан, як довго на україяс1>кому 

фронті, про те, чи мали в'ідпустку, яІrі в стрільців ба

жання і т. п. 

Сміливою вояц1>кою відпов~ддю здивував старшин 
стр. Микола Левчук. Виструнчившись, в'ін звуч~rо, ніби 

відкарбовуючи кожен склаJД слова, говорив: - "Пане 
генерале, я Никола Левчук, стрілець 7-ої сотні, 3-oro 
курен:Я 24 п. п. ім. гетьмана Петра Дорошенка, Другої 
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Коломийської бриrади, голошу слухняно, що ми хо

чемо більше набої~в. У нас їх дуже мало". 

Відповідаючи, генерал робив зауваження, виявля

ючи часто здивування. Обіцяв, що набої будуть до

ставлені. 

Після перегляду, генерал висловив командирові 

куреня признаН'Ня за гарну вояцьку поставу стрільців 

і за їх зраз~ове бойове на·ста~влення. - "Досі, панове 

старшини", - говорив, прощаючись, генерал - "ваші 
стрільці билися слаВІНо. Вірю, що .вони з честю вив'я

жуться теж з нових завдань, бо .в них глибока свідо

мість, що боряться за велику справу. Перемога перед 

нами". 

Новий наказ куріН'Ного: - "Курінь, позір!", "Впра
во, глянь!" - повернув стрілецьку лаву куреня в бік 
достойного гостя. Він з повагою підняв до дашка шапки 

руку, оком вождя ще раз повів по лаві виструнчених 

стрільців, по старшинах, .якось особлИ'Во м':яко "про
щавайте!" - сказав командирові куреня і, повернув
шись, від'ійшов. 

Після перегляду - обід, а зараз по обіді наш поїзд 
від'їхав у напрЯМі Стрия. По трьох годинах їзди поїзд 

зупинився на станції Верча'Ни. В тупику, яких 300 до 
400 м. на зах;іfд ві:д станції, курінь .простояв у строгому 
поrотівлі до полудня 18-го травня 1919 р. 

Погода була напрочуд гарна. Кругом свіжа зелень. 
У широоd.й долині, за кам'яною греблею, що охороняла 
село :від залИ'Вів, лискотів у ярtrому весняному сонці 

рвучкий Стрий. Увечорі недалеюі луrи лящіли співом 

солов'їв. На схід від нашого поїз.цу, у гущі зелених са
ді~в, закуталось село ВерЧ'ани; на захід, у 6-юілометро

вому віддаленні від верчанської станції, за чорними 

дугами довrоrо залізН'ОІ'о моста, майорі.JІО місто Стрий; 
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у сиюи дa.rnl на півдтні височіли могутні верхи Карпат, 

місцями ще побілені Широкими плахтами снігу. З ясної 
блакиті неба неслися трелі жайворонків. 

У вагоні тоскно озвалась сопілка, що з нею ніколи 

не розставав·ся стр. Остафійчу~к з Рунrур. Ніжними 
тонами свого нескладного інструменту він звеличував 

кра'Су рідних верховин, виливав туту молодости. 

В тон гри на сопілці хтось інший відримовував: 

"Ой конику вороненький, грива ті біленька, 
занеси м'яв полонину, де моя миленька!!" 

"Ой гуцул си легко в1буе, легко му ходити, 

Любко моя солоденька, лиш би тя любити"." 

В римах коломийок стрілецька душа виспівувала 

вояцькі почування, виливала настрої леrінів tорrан

ських верховин: 

"Ой чому ви, леrіники, та й не співаєте? 
Де ви свої співано'Ік:и позадіваете?" 

"Ой я знаю, товаришу, де я їх задію, 
Завезу їх в Чорногору й там їх посію. 

Та будете, співаночки, по горах співати, 

А я леrінь молодень~кий ляха воювати!" 

В полудтне, 18-ro травня 1919 р., узд'Овж поїзду за-
1·омон'іли иакликування ди:журних: "Збірка!", а неза

баром на·каз: "Сотні, до вагонів готуй!" і з черги: "До 
вагонів сідай!" 

До валки завчасу пі'д'їхав паровик, витяrну.вши ва

гони з "тупика", і за кілька хвилин наш поїзд їхав по 
довгому мості на річці Стрий до Стрия. 
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ОБОРОНА ДРОГОБИЦЬКОГО НАФТОВОГО 

БАСЕЙНУ 

В Стрию задержалися тільки кілька хвилин і за

раз же від'їхали на Дро~обич. 

Командування куреня одержало інформацію, що 

поляки на фронті ІІІ корпусу УГА почали 15-го травня 

1919 р. офензиву, та що наш фронт проломаний і що 
також загрожений БориславсЬ'ко-Дрогобицький нафто

вий басейн. 

Курінь одержав завдання в складі бойових частин 

групи сот. Карла Гофмана здержати польську офензиву 

і протинаступом викинути поляків із зайнятих ними 

терені•в на північний захід від Дрогобича. 

Було вже пізно по полуднtі, .як валка нашого поїзду 

станула на товарній станції в Дрогобичі. Станція була 

переповнена поrздами, тому й вагони господарської ча

стини куреня були поставлені так погано, що немож

ливо було випровадити з них коней, витягнути вози 
обозу і кухні. Для цього треба було будувати пристав

люва~rі з'їзди. Цю справу залишили 'Комендантові обо

зу, а курінь, опорожнивши поспішно вагони, nрискоре

·ним маршем рушив у місто, що від станції 4-5 км. 
Метою нашого походу було с. Рихтичі, 5 К'М. на 

північ від Дрогобича. 

Вечоріло, як ·курінь у забезпеченому бойовому по

рядку входив у місто, а коли з ринку попря'МJІ'Вали ву

лицею на Північ, було вже темно, дарма, що на ринку 
і де-не-де на вулицях блимали вуличні лямпи. Небо 
затяглося хмарами, заповіщалася зміна погоди. Руху на 

вулицях майже не було. Панувала воєнна тиша. 

Як далеко було до виходу з міста, важко було сказати, 
але розвідачів чолов·ої охорони насторожили загадкові 

обриси Юлькох людських постатей, що 'Надходили з 
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Бу л. старший дес. Василь Ілащук 

протилежної сторони. Чути було металічне побрязку

вання предметі·в військового вирядження. Коли ж по

статі зрівнялися з передовими рядами колони куреня, 

тоді виявилооя, що це були наші фронтовики. Було їх 
п'ять. Крім короткого - "Ми відступаємо" - не вміли 

сказати нічого ясного. Іх прийняли за дезертирів. З на
ка·зу командира куреня їх включили в ряди колони. 

- "Спробуєте, хлопці, втікати - зле буде з вами!" -
дістали пересторогу. Хтось із стрільців у ряді колони 

додав багатозначне: "Мой, брьи! В нас жьирту нима. 
Ми від почьєтку на фронті!" Але незабаром надійшли 

ще й ще одні. Кількох довелося обезброїти і до розrля-
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ду справи включити в колону без зброї. Справа вияс

нилася раніше, ніж цього сподівалися. Уюраїнський 
фронт в районі Дрогобича дійсно відстуtпав і його пе

редові частини вже були на перифері·ях міста. Виясни

лося це в ·Складних обС'rавинах: обабіч хідниками і се
рединою вулиці сунула на нас гру~па вояюів, в силі, 

приблизно, одної сотні. Іх задержали. Цього вони не 
сподівалися і в пітьмі хмарного вечора, мабуть, прий

нявши 'Наш курінь за полтdв, які з цієї сторони - ду

мали задержані - вже загородили їм дорогу відворо

ту, віІЦКрили по рядах куреня, до речі по сотні пор. Слю
сарчука, вогонь. В прикрій помилці вмить зорієнтува

лися, але курінь нежданно втратив 5 стрільців пора
неними. В числі поранених був кращий во.як куреня, 

булавний старший десятник Василь Ілащук. 

ВияснеН'Ня цієї помилки нітрохи не змінювало ста

новища на фронті. Задержана ча•стина "відступаючих", 
чи радше її во.яки переконували, що вони - прикрит

тя віІЦ'СТупаючого фронту і запевняли, що в кожній 

х.вилИНІі можна сподіватися пол:ЯКів у Дрогобичі. 

Все те :мало познаки панічного відступу. Стежі ку

реня, що їх вислали в напрямі на Рихтичі, не знайшли 

вже в тій околиці контакту з українськими фронтови
ми частинами. Пізно вночі курінь покинув місто. Міст 

на Тисьмениці ми переходили mд обстрілом, мабуть, 

польської боївки з околиць за.л'ізничної станції. 

На ові.танку 19-го травня 1919 р. хурінь стояв на 

оборонних становищах у Болохівцях, 8 км. на схід від 
Дрогобича. Ще вночі став накрапати дощ, вія.в холод

ний вітер, а зrодом дощ обливав нас зимними хвилями, 

перемішаними із сніговими крупами. Вранці поля дов

хола були прикриті снігом. Вояцькі ноги грузли у бо

лоті глинкуватого грунту. В передІПілля і ДЛІЯ прові
реиня терену направо і наліво віІЦ БолохШщів, у напрямі 

Деляви і Стебника, були вислані стежі. 

124 



Положення не було світле: пол.яки - rрупа rен. 
Єнджеєвіча - зайнявши 18 травня Миколаїв над Дні
стром і Розвадів, з тої сторони поважно загрожували 
правому крилу rрупи сот. Карла Гофмана, в склад якої 

був включений 3/24 курінь. Для вирівняння фронтової 
лінії, курінь у полудне, 19-ro травня 1919 р., відійшов 

з Болохівці'В у Гаї Вижні. Незабаром піс.л:я тоrо, як 
сотні куреня зайняли вказані райони села і пови
ставJІЯJІи стороже'Ві застави, на залізній дорозі, що про

ходила недалеко розташування Л1івоrо крила куреня, 

вище наших розвідувачі.в, задержалася залізнодорож

ня моторівка з трьома старшина.ми. Рухи їхніх рук 

свідчили, що вони розrлЯ'дали положення фронту. Од

ноrо з них у смушковій шапці стрільці пізнали як 

rен. Омеляновича-Павленка. 

ВІДСТУП. БОІ НА СТРИйСЬКО-КАЛУСЬКОМУ 
ПЩКАРПАТТЮ 

20 травня довелося відступати знову. Ще до по
лудня стяrнули з передових становищ розвідчиків та 

охоронні застави і курінь через Н ежухів і Стрий - місто 
перей\шов на правий беріг рі·ки Стрий. 

Стр:и:й-мі<сто було на той час під знаком переведе
ної е'Ва'куації: на вулицях скріплені стежі польової дер

жавної варти; вулицями, в районі нашого перемаршу, 

в пЩценно-захі~й частині міста, пильно маневрував 

автопанцерник "ФЕДЬ ЧЕРНИК". На вул. Крашев
ського - білі стежки з муки і цукру. Знак, що люд

ність вже вспі.ла розтягнути харчові скла,ци інтендан

тури ІІІ-го корпусу, командування якого стояло в 

Стрию. 
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Курінь зайн.яв болехівський і сусідн~и з ним 

залізнодорожний міст, що на шляху Стрий-Долина-Ста

ниславів. Резерва курен:я розташувалася по той бік 

рвучкої ріки в просторій корчмі, наліво від дороги 

Стрий - Фалиш - Станьків - Болех1ів. Артилерія групи 
окопала свої гармати на станьк~в·с1:1ких полях. Подібно, 

як три дні тому в Дрогобичі, тут 21-го тра·вня 1919 р. 
знову трапився жалюгідний випадок: розвідчики арти

лерії завважили на rrодвір'ї корчми біля болехівського 

моста гурт вояків і, прийнявши їх 'За пол.яків, передали 

свої спостереження артилерійс1:>кій: батерії в Станькові. 

Батерія спрямувала на корчму І'ранати і третя, або 

четверта з них була цільна. Помилка виявилася, але її 

жертвою було життя трьох стрільців і кіл1:1ка поране
них. 

По полудні, 21 травня, курінь залишив становища 
біля стрийсь·ких мостів і з наказу командування групи 
сот. Гофмана через Моршин - Лисовичі - Задеревач ві

дійшов до Дідушиць Мал.их4'). Ов'ічу перейшли вбрід. 
До Дідушиць прийшли опі1вночі і двома сотнями зай
няли оборонні становища на ширині 3 кілометрів. На
ліво курінь держав зв' язок з 2-им Самбірським куре

нем; направо - з 4-им - Другої Коломийської бриrа

ди. Кур~нь спомагала батерія польових гармат сот. Ца

ревича, що окопалася на горбах, на~пі1вдень від села, 

а артилерія сот. Ом. Брандтнера на горбах Якубова - Бе
.11елуї. У Дідушицях, 23-го травня 1919 р., на відтинок 

нашого фронту за'Вітав і був гостем штабу куреня 

48) Під час цього ВЇJДJВQорот,у ку.рhнь В111раrrИJВ нежданно ОЩІНУ 
сотню. Ії КОІМЕ!ІНІДЗІНТОІМ бу1В чет. Пет.ро А~рсенич, ЩО прИ!ЙШОІВ 
до куреня ПЇ!СJІЯ великОДНІі~х боіів у дОІПовнен~ні з коша 24 п. п. 
в КоломиІї. У ві~двороті з-пі~д Сl~рия т.рапилось, що чеr. П. Ар

сенич "змИLІlИіВ" дopQory і з СО'l'нею ОІПини:вІСя аж." іПЇіД Калушем. 

ТУ'І' с'l\рілЬІЦі відмо.вили йо~му послуху. МіJО.цева комендаwrура в 

Ка·луші прИ\ІІІілила цю сотню до одного похіІдноrо куреня. 
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д-р Іван Макух, державний секретар47) внутрішніх 

справ. Несподі'ваний гість говорив зі старшинами і 

стрільцями. Розпитував їх про їхні почування, ,про дум

ки на пол1>ську офензиву, про особисті бажання. Зао

хочував - видержати на становищах. Курі'Нь лишився 

морально незламним. Я'КЩО не брати до У'Ваги майже 

безперервної перестрілки стеж куреня з польськими 

розв1ідчими стежами, що піІдходили зі Соколова -
день проминув спокійно. 24-го травня 1919 р. поляки 

знову заатакували відтинок Другої бриrади, що з нею 

курінь стикався на правому крилі, і після того, як Дру

га бриrада відступила, курінь з цього боку лишився 

без при~И'М'я. Це використали поляки. Вони обійшли 

ста•новища куреня з Соколівс1>кого лkа, що, на півден

ний схід від ДіІДушиць і вдарили нас з тилу. Атаку 

відбили, але оборонний бій зав'язався на цілий день. 

Поляки повторяли безуопішні атаки кілька разів. 
Кур~нь непохитно стояв -на зайнятих становищах, але 

це ще 'Не усувало загрози оточення з боку Соколова і 
Підгорець, бо не було потрібних резерв, щоб забезпе

чити прірву на правому криJl!і. куреня. Зате в околиці 

кишіло ві1д дезертирів. 

В передве-сюірніх годинах курінь почав відступати 

до Турі. Поляки не ·Відв'язувались. Наступаючих здер
жувала ар'єрrардна охорона куреня, але викінчити по

ляків зумів сот. Омелян Брандтнер цільним вогнем 

своїх гармат. Уцілілі поляки скрилися в лісі. 

У Турі курінь зайняв горби на схід від села, але 
вже другого дня, 25•го травня 1919 р., прийшов наказ 
до ві:двороту. Через Болохі'В, Завадку, Верхню й Мо

стище курінь відійшов до Копанки, що 7 км. на північ 
від Калуша і тут окопався на правому березі Сі'Вки. 

Обоз куреня отаборив'СЯ на периферіях північно-за-

47) В урящІ ЗОУНР - міністрLв звали "секрета.ря~ми"; !'dІі
нjсте-рства - "секрета.ріяrrа~ми". 
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хідньої частини Калуша, що її з містом сполучував не

великий мі:ст на Сівці. В недалеких "салінахщ8) лиша
лися невивезені склади амуніції УГА і ТУ'ди з дору
чення пrrабу куреня комендант обозу, чет. Василь Мак

симець, післав три підводи за цінним :цля нас добром. 
Дякуючи цьому припадкові, курінь забезпечився 

поважним запа'Сом амуніції. 

А тим часом заіснували події, що поставили УГА 

в загрозливе положення: 21-ro тра~вня 1919 р. румуни 

запропонували поляка~м допомогу одною дивізією для 

спілЬ'НоЇ воєнної акції проти УГА на Покутті. Одно

часно для цієї ж акції румуни через Басарабію пере

везли з Одеси дивізію полм:ького генерала Желіrов

ського і її в бойовому пототівлі розташували в районі 

Чернівець. Після цієї підготовки, 23-го травня 1919 р. 

румуни вручили урядові ЗУНР в Станиславові ульти

мат. В ньому вони зажадали до 24 годин залишити По
куття. 24-ro травня 1919 р. румуни перейшли кордон 

ЗУНР, зайняли Снятин і Городенку, а в чергові дні 

Коломию та інші :мі'СТа Покуття. 
Ця польсь!Ко - румунська змова перекреслювала 

пляни оборони стрийсь·ко-калуського Підкарпаття. По

.ляки, що у деякій кількості замешкували Коломию і 

Станиславів, ві'дЧуваючи за собою румунські збройні 

сили, І1і:Дняли rолови і вже 25 травня їхнє підпілля -
"Поль~ська Орrанізація Войскова" - захопила Стан:и
славів, тим·часову столицю ЗУНР. 

На фронті, в районі Калуша, група польського 
ген. Івашкєві-ча безнастанно атакувала Другу бриrаду. 

Силою обставин і наш, Третій курінь, кривавився у 

безперервних боях з переважаючими силами ворога, 

що перся на з'єднання з румунами і одночасно нама

rався відтяти нам шляхи відвороту на схід, за Дністер. 

З боку Станиславова, чи радше румунів, що на По-

48) КОПЗІІІЬН!Я потасу. 
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кутті між Дністром та залізнодорожним шляхом 

Снятин - Коломия - Делятин - посувалися територією 
ЗУНР на заJСіІЦ, заіснувала поважна загроза оточення 
Третього корпусу УГА, а в його складі й груnи сот. Гоф
мана. В цій наростаючій загрозі 26-го тразня 1919 р. 

було нака·зано куреням групи відступати на Галич. З/24 
курінь відійшов з Копанки через Підгірки до Вістови 

і тут силою своїх двох сотень зайняв два мости на Лім

ниці: залізнодоржний і дерев'яний на шляху Калуш -
Станиславів. Залогу лівого крила, що його творила 
8 сотня, скріпив 2 скорострілами пор. В. Феданків. Во
рог, одначе, не показувався. Але в часі, коли на ліво

му крилі куреня був спокій, на відтинках інших куре

нів ·групи виникла паніка. В околиці Калуша показався 
невеликий від;щіл польської кавалерії. Пішла поголос

ка, що атакує ворожа кіннота. Вояки поденервовані ві
сткою про наступ румунів, залишали становища і по

чали втікати. Хвиля втікачів захопила праве крило 

куреня - 9 сотню, яка від'ступила, не повідомивши 
про це 8 сотню - на лівому крилі. 

Не прочуваючи лиха, ліве крило куреня знайш

лося в прикрій ситуації. В пере.щпіллі, як !і раніше, во

рога не було виtцно, а на обох крилах сотні витвори

ла:ся порожнеча: зовсім несrюд·івано перервався зв'я

зок сотні з частинами наліво і направо. В непевності 

сотня пролежала на зайнятих становищах до перед:ве

чора. Тоді •було стягнуто стрільців зі становищ і у ве
чірньому сумерку, під проводом пор. Ст. Слюсарчука 

і пор. В. Феданкова, забезnеченим маршем сотня відій

шла в напрямі на Галич. На короткий відпочинок кінця 

травневої ночі задержалася в Комарові, а 27-ro травня 
перед полуднем, коли сапери З-го корпусу закла

дали міни під міст на Дністрі, - перейшла на лівий 

беріг Дні:стра, з'єднавшись перед тим в околиці заліз
ничної станції в Галичі, з 9-ою сотнею. 
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Увечорі - під акомпаньямент грому і сильного 

дощу та темряви - входили до с. Дубівці. 

Другого дня, 28-го травня 1919 р., вранці, відійшли 
до с. Петри.л.ова, Товмацького повіту, що над відногою 

Дністра - річкою Бик. 

БОЙОВИМИ ШЛЯХАМИ ПОДІЛЛЯ 

Курінь потребував бодай короткого відпочинку і 

загально вичувалося, що на цьому березі Дністра змо

жемо відпочити. Стрільці за день-два приведуть до 

пристойного вигляду свої мундирі і зброю, придбають 

чИ!сту білизну, підкріплять·ся фізично, а курінь дістане 

доповнеШІя людьми, бо й втрати його на шляху боїв 

Дрогобич - Галич були велиКі, нк ніколи досі - 740/о 
бойового стану! Вибули майже всі старшини, що по 

великодніх боях прИ'ЙІШЛи до куреня як доповнення 

з резерви коломийського 24 п. п. ім. гетьмана Петра 

Дорошенка. Не дочислювано четарів: Бородайкевича, 

Петра Арсенича, Зенона Кириловича і Лева Брінrа. 

В яких обставинах пропали четарі Бородайкевич і Ар
сенич - ніхто не знав, але про четарів, Л. Брінrа•') і 

З. Кириловича говорили, що вони потайки найняли 

човна і піtел..я того, як мі1ст на Дністрі вже був висадже

ний, переплили Дні;стер на терен, де вже були поляки. 

Доки :курінь стоЯ'В на фронті під Львовом - у Ко

зельниках і Кротошині - доповнення приходили з ре

зерви 24 п. п. в Коломиї, але теІпер там господарили ру
муни - ,,цигани'', як їх досадно називали наші стрільці. 

З військових формацій, які стояли залогами, чи не 
49) Чет. Ле~в Вре ЗГОЛОІСИ1ВІОЯ 26~го червня 1919 р., KOJIИJ ку

рінь переходив через Рога'l'ИІЩ в розпо~рящження Другої Копо

ми~йсьасої бриtа..ци. 
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у всіх повітових містах, і з них тепер можна було б 

дати доповнення до фронтових частин - не було сліду. 

Але доповнення дав нам припадок: стрільці, познайо
мившись з селом, зголосили в штабі куреня, що в селі 

повно дезертирів. Вислана в село ~ля провірення спра

ви чота по кор0'11Кому часі привела на подвір'я, де мі

стився urra:б куреня, 75 здорових вояюів, у віці 21 до 
30 років, які до часу відвороту служили у запасових 
частинах УГА в Товмачі, або Станиславові. Між при

веденими були 2 старші десятники. Іх відповідно по
карано і позбавлено підстаршинських ранr. Після 
попередження всіх, що при новій спробі дезертирства 

кожен буде поставлений перед польовий суд і зrі:цно 

зобов'язуючим воєнним законом, бу:це розстріляний -
приділено до куреня. Мабуть, того ж дня нашого відпо

чинку в Петрилові, до urraбy куреня зголосився моло
дий старшина з УНАрмії. Згідно з вимогою військового 

правильника він станув "на-'ІІозір" і, придержуючи лі

вою рукою криву козацьку шаблю, хвацько цокнув за

каблуками, правою рукою вдарив у козирок шапки і 
виструнчений голосИІВ: - "Дивіз!і.онер військ Директо

рії УНР, Пилипчу~к, з наказу штабу груnи сот. Гофма

на зголошуєть•ся у розпоря:цження штабу 3/24 куреня 
УГА". З документу, що його віддав до рук командира 
куреня, пор. Данила Бізанца, було ясно, що він колиш

ній підхорунжий а:В'Стрійської "ц.к." армії, був у ро

сійському полоні, а пі~сля проголошення самостійности 

УНР, зголосився до українського війська і при гострій 
недостачі фронтових україН!сЬІких старшин, дослужив

ся ступня командира дивізією. Під тиском наступаючих 

московсько-большевицьких загонів дивізія розбіглася, 

а її командир зголосився до фронтової служби в рядах 

УГА і в ступені хорунжого його приділили до нашого 

куреня. В пі·зніших бояв він виятвив себе добрим стар

шиною. 

131 



В цьому ·ж районі курінь одержав доповнення з 

Окр~ної Команди в Чорткові в силі одної чоти під 

командою хор. Клима Царука. 

Чота нараховувала 28 стрільців з підстаршинами, 
з того 20 вояків разом з хор. Климом Царуком походи
ли з с. Цигани, Борщіgського повіту. 

Це була четвертина сотні, що її під командою чет. 
Н. Н" комендантура в Чорткові вислала на під
кріплення Групи сот. Карла Гофмана, яка стояла фрон

том по долішній течії Золотої Липи. - "Четар Н. Н." 

- голосив в штабі куреня хор. Царук - "вернувся 
з трьома хорунжими до Чорткова по новий набір". 

Та<ким чином бойовий стан куреня побільшився 
на 1000/о. 

Відрадне явище в житті куреня було те, що його 
моральний стан був незахитаний і незахитаною лиши
лася карні!сть, оперта на глибоюій сві'домості великих 
завдань українського вояка. У стрільців бу ло переко
нання, що лихо за на~ми. Перед нами хоча й великі тру
ди, але ці труди принесуть УГА остато'ІНу перемогу. 

Вірив загал стрільців, що УГА перейде в протинастуn, 

що без сумніву поб'ємо поляків, бо - говорили стріль

Ці - "поляки чваньки" і коли вдарити на них сміливо 
- уtдару не видержують. 

Але фронт ще відстуnав. Курінь перейшов у сусідні 
з Петриловом села - Бобрів'Нuки й Ляцьке, що на схід 
від Петрилова, на крутому, лівому березі Золотої Липи. 

Забезпечуючись від ворога, на фронтовому відтин
ку обох названих сіл, курінь виставив сильні польові 

застави, використовуючи до цього також всіх петри

лівсЬ'КИХ еюсдезертирів. 

Трапилося неочікуване: в ночі всі 75 петрилівських 
вояю.і.rв повтікали, залишаючи на мtrсцях видану їм 

зброю, в цьому також одного кулемета. Ст.рільці куре

ня присягнули пімсту: - "Ми вернемося; ми їх дrста
немо!" - не на жарт відгрожувалися. 
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Дезертирство в курені, .якщо не брати до уваги 

випадку з 16-літнім добровольцем, Володимиром Бод

нарчуком, що його мама не пустила з дому, коли він 

на провесні 1919-го року приїжджав з-"Під Львова на 

відпустку - аж до часу відвороту куреня з-під Калу

ша, не траплялося. Слово "дезертир" було для заталу 
стрільЦів огидне. В ім' я того, щоб не підривати карно

сти в курені, його командування му~сіло числити~ся з 

настановою до цього прикрого пИ'І'ання стрільців і, коли 

пізніше курінь на шляхах своїх воєнних дій зустрівся 

з цим невояцьким явищем - його командуваШІя му

сіло бути безоглядним і незабаром цю безоглядmсть 

мусіло стосувати в практиці. 

ВіІдступаючи дальше, у Ве.аесневі й сусідньому з 

ним За.п.іссі, що на північний схід від Бобрівник, над 

річкою Коропець - ми переходили полосу позиційної 
війни 1916 - 1918 рр. Оба села знищені до краю. По 
хатах осталися здебільша самі ка·м' яні зруби. На.Ід руї

нами обох сіл сумували на північному краю Залtісся 

мури зруйнованої церкви. На західньому схилі горба, 

у Велесневі - відростав скошений rранатами ліс. Гос

подарі, до речі здебільша самітні Жінки, що були ви

селені поза фронтову полосу, повернувшись на рідні 

місця, вспіли вже багато зрубів спалених хат прикри

ти стріхами і відновити подекуди навіть чепурні хати. 

Щоб "вилизатися" з ран війни, обом селам ще треба 
було попрацювати бодай кілЬІка років. Багато вояць

ких гробів, що часто знаходилися перед самими поро

гами хат - були перенесені. 

Через Зубрець, крутими ярами на лівому березі 

Стрипи, в околиці Язлівця, курінь 6-1го червня 1919 р. 
увійшов до Х.ме.л,евоі і тут, по прикрому досвіді в Пет

рилові, перший раз довелося командуванню куреня су

дити польовим судом на кару С!Мерти 2 дезертирів з 
с. СверщкіВЦі. 
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- "Розстріля:ні за дезерцію. Три дні не вільно хо

вати!" - говорив на1пис на прибитій до палика у голо

вах розстріляних дощинці. 

Ще раз за час відступу довелося командуванню 

куреня покористуватися твердим законом польового 

суду і правом роз1стрілу 7 червня в с. На~оря:нах. Цим 
разом розстріляли дезертира-бандита з с. Нирків. йо
го виЯІВили селяни, яких він тероризував. Дощинка на 

палику у головах розстріляного знову перестерігала: 

- "Розстріля:ний за дезерцію і ба'Ндитиз.м.. Три дні не 
вільио ховати!" 

Чи украі'нс1>ка визвольна війна могла злаІ'іднити 

ці закони у відношенні до дезертирів української армії 

в ча'С, коли українс11ка держава - ЗОУНР стояла над 

проваллям - не приходит1>ся говорити. 

Це був конечний за•сіб утримання дисципліни і 

ладу в армії. Не без впливу бу~в тут також факт, що 
стрілецтво куреня у своїй жертвенній службі Бат1>ків

щині і відданосrі рідній державі визнавало ідею -
"Во.яя Украіии nоиад все" - найвищим законом і вик
лючало будьяку поблажливі·сть за злочини, що загро

жували існуванню держави. Цього духового настав

лення стрілецтва не можна було легковажити, тим 

більше, що й положення УГА на той час було зовсім не 

рожеве. МосковсьІК1і большевики, захопивши Харків, 

Київ, Вінницю, нестримно прямували до східніх меж 

ЗОУНР на Збручі і в перших днях червня вже бу ли 

вздовж цієї річки, на давньому ав1стро-російському кор

доні; з другого боку - ру~муни, як про це ми вже зга

дували вище, зайняли Покуття з ба·зами зброї в Коло

миї і допомогли полякам за'Хопити Станиславів. 

В міжча1сі ПОЛ'ЯКИ, запаморочені усmхами в доте-: 

перішніх боях з УГА, свої атаки на всьому фронті спо-: 
вільнили. Не було в цьому нічого дивного. УГА, по

збавлена можливостей доповнити свої ряди резервами 
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і без набоїв, відходила на південний схід у безвихідні, 

здавалося, кліщі, що їх на Збручі і Дністрі створили 

большевики і ру'МуНИ, а із заходу і півночі посувалися 
поляки. Накінець б червня 1919 р. УГА зайняла обо

роИН'і становища на лінії - Устєчко - Я~о.п.ьниця -
на заході і Ш.м.аньківчики - Чорнокінці - Збризь - на 

Півночі, маючи у своєму запіллі терен не цілих двох 

повітів - Борщівського і Заліщицького. 

Положення було тим грізніше, що на цей окрай
чик території ЗОУНР під напором большевиків відсту

пили з районів Дуна'ївців і Кам'янця частини військ 

Директорії УНР. 

Все ж відраІДНим у цьому стані було те, що дух 

армії не заламався. Стрілецтво горіло ж•адобою відпла

ти, ждало наказу до протинастуnу і вірило в його успіх. 

І саме тоді війська українських армій док:онали 
геройсь~кого чину: 5 червня арм'ійська група полк. Удо
виченка сміливою атакою відкинула большевиків від 

Збруча і зайняла Кам'янець; а 7 червня гр)'іпа полк. 

Шандру.ка викинула большевиків з Дунаєвець і Яр.м.о

.n.и'НЄЦ'Ь. На північ від цього району Запоріжці зайняли 

Проскурів, а група Січових Стрільців - Старокстстан
тинів. 

Таким чином від УГА була відвернена безпосе

редня загроза з боку большевиків, а уряд Директорії 
УНР здобув широку полосу Поділля по той бік Збруча. 

В тому самому часі не меmп геройського чину до

конали частини Першого і Другого корпуеів УГА. Од

чайдушною атакою 7-го червня 1919 р. Третя і Сьома 

бриrа~и Другого корпусу ЗІдобули Я~о.п.ьницю, а дру

гого дня, s ... го червня, у спів1дії з І-ою бриrадою УСС -
Чортків; на лівому крилі УГА П'ята і Десята бриtади 

Першого корпусу того самого дня розбили поляків під 
Коnичи'Нцями і здобули це .місто. 

- Почалася славна "чортківська офензива". 
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УСПІШНИй ПРОТИНАСТУП. ПОГОНЯ ЗА ВОРОГОМ 

8-ro червня 1919 р. курінь був у с. Нирків і там 
реоргані'зувався. Його ряди доповнила одна сотня із 
здекоМІПлетованого ЧеТ'Вертого куреня УСС. З сотнею 

прийшли чотири старшини: пор. Володимир Струць, 

чет. ОлеК!са Балицький і 2 хорунжі: Лука Луців та Іван 
Мурин. З числа підстаршин вирізнювалися: бунч. Іван 

І'уІсак, досвідчений в ОРУ'дув·анні кулеметами, та бунч. 
Данищак, ще ав'стрійського вишколу санітар. Він звер

та'В на себе ува·гу тим, що любив пописуватися став

ленням діяrнози на різні вояцькі недуги: "катарус на

тураліс", "чиракус ацер", "простуда бронХі.таліс" і т. п. 
Зголосилося до куреня кільканадцять стрільців і під

старшин, що відбилися від своїх Ч'астин; повернулися 

24 стрілщі, що після відвороту з Калуського Підкар
паття були зачислені до "пропавших"; добровольцями 
вступили три втікачі з Ясіня в Карпатській У·країні, 

між ними 16-літній Івась Попович; з польського по

лону втік в околиці Язлівця і зголосився в курені 

підхор. Н. Н. Прийшов босий і в порваному одязі. Опо

відав, що якийсь полЬ'ський "подпоручНІі.к" казав йому 

нюхати землю і побоя:ми намагався видобути від нього 

признання, що ЗОУНР - це "польська зєм'я". Зголо
сили поворот до фронтової служби в курені 6 стріль
ців-'ВиздоровлеН::Ці'В і булавний старший десятник Ва

силь Ілащук ще з перев'ІЯЗаною невигоєною раною на 
лиці. Вони вийшли з військового шпиталю в Коломиї, 

коли до мі•ста входили румуни. 

Курінь начислював 326 стрільців у бойовому стані 
і був поділений на 4 сотні: Сьому - командир пор. Во

лодимир Струць, Восьму - командир пор. Стефан Слю

сарчук, Дев'яту - командир чет. Василь Юрченко і 

Десяту - командир чет. Олек:са БалиЦЬ'ІШЙ. Пор. Во-

136 



лодимир Феданків задержав командування відділом 

кулеметів, а чет. Василь Максимець - командування 

обозом. 

9 червня курінь був включений в склад реоргані
зованої ГрУ'ПИ сот. Карла Гофмана, тепер перейменова
ної на Восьму бриrаду. Командування бриrадою задер

жав давmший коМ'андир Групи - сот. Карло Гофман, 
підвищений до ступня отамана. Він, от. Карло Гофман 

і ген. Антін Крав'С, коМ'андир Третього Корпусу - бу

ковинсьІrі німці, всією душею були віддані Українській 

Державі і українській визвольній війні. 

Курінь одержав назву "3/8", цебто - Третього 
куреня Восьмої бриrа:ди. 

Дуже гостро відчував курінь недостачу набоїв. Ко

мандування куреня одержало в штабі Восьмої бриrади 

вимаганий воєнними умовами наказ-дорученн·я і ще за

ки ми вийшли з Ниркова вислало під командою курін
ного наборового, старшого десятника Івана Кокорудза, 

дві обозові nідводи з чотирма стрільцями охорони до 

Кам'янця, бо були чутки, що таJМ минулого року від

стуn'аючі австрійці залишили цілі ск.пади амуніції. 

На 9 червня штаб Восьмої бриrади наказав куре
неві ві1дійти з Ниркова через Хмелеву - Свирщківці до 

Бере.м'яп і там зайняти становища. В передпіллі того 

відтинка курінь розгорнув жваву розвідочну акцію. 

Були саме Зелені свята, понеділок. Ясне червневе 

сонце голубило причепурену свіжою зеленню околи

цю, багатими ві~інями срібла вигравало на хвилях 
буйних нив і сіножатей. Одначе притаманного галиць

кому селу настрою Зелених свят - не помічалося. З 

кожного подвір'я, кожної хати з-поза зеленого роз

маю вичувалося затривоження і непевні'сть щодо най

ближчого майбутнього, щодо завтрішнього дня. Ярами 
з П!івнічного сходу доносилася в нерівних відступах ча-
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су важка канонада, а в нашому передпіллі лунали руш

ничні постріли. Це стежі куреня перестрілювались з 

ворожими розВ'іщчими стежами і польовими заставами. 

Наші втрати за день - один кінний роз·відчик, якого 

нечайно схопила добре зама'Скована в житі польська 
стежа в хвилині, як віІН, розтлядаючи околицю, їхав 

польовою стежкою між високими житами в напрямі 

Жнибороді·в. На другий день знайшли його тру~па при 

вході в село Дуліби. Поляки його розсrріляли. 

Всю ніч з 9-го на 10-е червня курінь перебував у 
строrому поготівлі, а досвіту, 10 червня, безшелесна 

збірка і наказ по сотнях: - "Стрільці! Від сьогоf(Ні ми 
вже ні кроку не зробимо назад. Йдемо в протинаступ. 
Пам'ятайте, що перед нами відвічний ворог, що він 

пограбував наші міста - села, що поотри-сяг знищити 

завойовану нашу волю і зруйнувати відроджену дер

жаву. Вперещ, стрільці!" 

Ціллю нашого протинаступу були Жнибороди 

Ду.л.іби, перехід через Стриnу в околиці цього села 

село Скоморохи на правому березі ріки. 

З Берем~ян курінь виходив бойовим ладом: 

передові стежі, чолова охорона і чоти, одна від 

одної на 50 - 60 кроків. На полі - лавою в 
сторону польових засrав ворога. Безшелесно mдійшли, 

а р111Цше пі'дІІовзли і вдарили на нього так несподівано, 

що в наш бі!к з боку поляків було лед•ве кільканадцять 

недоладних стрілів. Поляки в паніці тікали. - "Пане 
большевіку, даруй пан жицє" - благали ті, що попа
дали в руки атакуючих. Розстрільна, не задержуючись 

ні на одну мить, насідала на ворога. Вогонь кулеметів 

пор. Феданкова не давав йому опам' ятатж:я, розганяв 

окремі гурти вrtкаючих, сіяв паніку і смерть. 

Ворог навіть не пробував оборонятись. 

У н~трииному розгоні вперед ніщо вже не змогло 
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задержати стрілецьких лав куреня. Тут же, у перших 

рядах атакуючої піхоти гналися на спінених конях ар

тилеристи ·сот. Омеляна Брандтнера. На бігу, часто ви

переджуючи розстрільну, обертали гармати, картеча

ми били по втікаючих поляках і гнали їх все далі й далі. 

Село Дуліби обійшли правим крилом від сторони 
Язловецької Новосілки, викинули пол:mсів з села і за

гнали їх у Оrрипу, що пі~сля зливного дощу вночі в її 

горішньому бігу, піІДвищила рівень води. 

І знову артилерія в оД'н'ій лінії з наступаючим ку

ренем і обстріл ворога картеччю на рі:ці і за рікою. 

Переслідуючи ворога, розстрільна куреня перейш

ла вбрі;ц ріку Стрипу і зайняла Скоморохи, а надвечір 

- переможцем увійшла вс. Соко.11.ів. 

На~елення звільнЮ'В·ани» теренів вітало нас дуже 

сердешно. До куреня в'Ступали добровольці. Ворог ві•д

ступав. 

11-го червня курінь, продовжуючи переслідування 

ворога, прямував на північний захі'д, на Бариш, і перед 

вечором перемо:Жно зайняв те мі'СТечко. У числі бран
ці!в, що їх тут взято в полон, був один капітан і два 

нижчі ранrою старшини. 

Старшини і стрільці прагнули остаточної перемоги 

і рвалися до бою. 

"А~дже ж ми могли сьогодні здобути й Монасти
ри~сь~ка" - не без огірчення говорив у колі своїх най
ближчих командир куреня, пор. Данило Біза~щ, одер

жавши із штабу 8 бриrа:ди наказ - Іl'Овернути курінь 

до полудневого заходу і через Велеснів над Коропцем 

іти в напрямі Комарівки, що 7 км. на ПівН'іч від Ниж..: 
нев·а, на залізничній дорозі Станиславів - Нижнів -
Монастириська - Чортків. 
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ПІД НИЖНЕВОМ 

На визначене бриrадним наказом місце прийшов 

курінь в суботу, 14 червня рано і, скріпивши фронт, 

що його утворили тут курені лівого крила 8-1 бриrади, 
зайняв С'І'ановища на схилах горбів, що три кілометри 

на південь від села, обабіч крайового ШЛ'ЯХУ і рівнобіж
ного з ним залізничного шляху на Нижнів. 

Виявилося, що тут, перед в'їздом на міст на Дні

стрі, поляки утворили т. зв. "мостовий причілок", ви
користовуючи для цього природні доrідності нерівного 

і залісненого терену. Укріплення причілка довжиною 

близько 4 км. проходили від Золотої Липи б. Новосілки 
на заході, через заліснений горб над дорогою до Пет

рилова і Зеленого Устя, аж до хуторів на Діброві, що 

ліворуч від :моста, на сході. В прямій лінії від Дністра, 

чи радше від :моста до передової польської лінії було 

не більше як 1250 кроків. Центр укріплень і ключ до 

моста творили старі австро-німецькі укріплення "На 

скалі", себто на дуже вигідній до оборони "коті 292", 
що круто на 50 до 70 метрів високою скелею обрива
лася до Дністра. З-поза моста, з правого берега Дністра, 

підтримувала оборонців артилерія. 

Ворожий причілок у цьому районі був поважною 

перешкодою для розгортання плянованої офензиви 

УГА. Маючи по той бік Дністра широку позафронтову 

полосу і ві:йс~ову базу в Станиславові, що від Ниж
нева ледве 35 км. на захіІД, пол:яки могли в любу хви
лину заатакувати настуnаючу УГА з тилу. 

Одначе після важких ударів на Стриnі ворог по

чувався непевно. Схоплені в суботу увечорі на перед
фронтовій стійці дв·а польські розвіІЦчики говорили, що 

залога причілка чекає на допомогу, а за фронтом ева

куюється Станиславів. 
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Восьма бриrада готовилася до наступу. У зв'язку 

з цим, 15 червня 1919 р., 3/8 курінь був пересунений 
на ліве крило бриrади і окопався натпроти моста, між 

річкою Коропцем та гаєм на горбі, біля шляху до Ниж

нева. 

У розстрільній на цьому відтинку курінь пролежав 

цілий день (неділю). 

Від розриву польських rранат - наші втрати за 

день - 6 стрільців убитими, в цьому трьох з чоти хор. 
Цару.ка, уродженці с. Цигани і один стрілець важко 

поранений. 

Вночі прийшла зміна. Наш 3/8 курінь згідно з на
казом штабу бриrади відійшов у Комарівку і, за новим 

наказом бриrади, зайняв горб між залізницею та Зо

лотою Липою, на південь від села. Початок наступу 

назначено на 10 годину перед полуднем. Завдання ку
реня - викинути поляків з їх укріплень і очистити 

терен аж до моста. Наш наступ - у співдії з панцеропо

їз;цом і з куренями бриrади на обох крилах. 

На нових становищах, довжиною близько 2 км. 
застав нас погіWJий, соняшний ранок 16-го червня 1919 
року. Напроти, у віддалі 300 - 400 кроків, окопалися 
поляки - пробоєвий курінь познанського поJl'Ку. По 

всьому фронті відбувалася жвава рушнична перестріл

ка, гриміли, пристрілюючись, гармати, нерідко цокотіли 

короткі серії кулеметів. Перед десятою приїхав у Кома

рівку панцеропоїзд, нашвидку. збудований в бучацьких 
залізничних в·арстатах. 

Для обговорення сJlІівдії, панцерник зупинився не

далеко від штабу 3/8 куреня, що був в крайній ха
тині за селом, 60 - 80 кроків від з·алізничного шляху, 
як їхати з Комарівки до Нижнева. Обговорення, чи 

радше ділова нарада була коротка і відбулася тут же, 

біля панцерника. На жаль, не пригадую собі, як нази
ваsся поручник, командир панцеропоїзду. З вигляду і 
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поведінки видава'ВСЯ він досвідченим і хоробрим воя

ком. Такими ж во.яками були очайдушні стрільці-доб

ровольці, залога панцерника і керівник паровозу, ма

шиніст Євстахій Филипович та двох його помічників. 

Коротка команда: - "Залога на свої місця!" "Ру
шати!" 

Панцерник, клацнувши якось виїмково гостро в' я

Занн.ям і буфорами, заскреготів тягарем сталі і, важко 

сопучи, ніби свідомий свого особливого завдання та си

ли, не поспішаючи, рушив вперед. Незабаром його за
крив залі-снений горб на зашруті залізничної дороги, а 

напрям його посування значили хмаринки диму. 

Це було недовго, але Ч'ас довжився. Нк до того ча

су, здовж бойових ліній продовжувал•ася рушнична пе

рестрілка, на ясній блакиті неба багряно-білими rір

.11ян,ztами розцвітали ворожі шрапнелі, а на полях rра

нати викидали чорні фонтанни землі і диму. Раптом, 

у цю звИЧ'аЙ'Ну мелодію бою врізалося голосне "та-та

та-та"." кількох кулеметів з панцерника. На гомін цьо
го сильного кулеметного такотіння - З-ій курінь під

нявся в рядах атакуючих частин 8 бриrади до наступу. 
З дужих грудей наступаючих во.яків пронеслося го

лосне "ryppa". Курінь наступав у центрі: 7-ма сотня 
пор. В. Струця на лівому крилі обабіч залізничної до

роги і крайового шляху у південному напрямі; право

руч від неї в цьому ж напрямі 9-та сотня чет. Василя 

Юрченка і на правому крилі, - у східньому напрямі від 
Золотої Липи - 8-'Ма сотня пор. Ст. Слюсар-чука. Де

сята сотня чет. Олектси Балиць;кого - в резерві. 

Густий ворожий вогонь не задержав розстрільноі. 

На голос наказу ко:маН!дирів стрільці прилягали до 

землі, пОВЗJІи, знову зривалися на ноги і з грімким 

"гурра" підбігали вперед; під посиленим обстрілом зно
ву залягали, прицілювалися і влучними стрілами унеш

кідливлювали ворожих вояків, які з ... поза прикриття 
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окопів, вихиляли голови. Повзли далі. Цільні сера 

кулеметів пор. Феданкова по гребені ворожих окопів 

паралізували на ·деякий час вогонь ворога, тоді знову 

зривалися на ноги і знову голосне "гурра" поривало їх 
вперед. 

Назустріч атакуючій нашій розстрільній затарахко

ті~и ворожі кулемети і рушниці, а згори, ворожі шрап

нелі обкидали густо відламками поле бою; вибухи ·rра

нат розривали землю, перед і за розстрільною. 

Гук гармат, клекоrіння кулеметів і ручної зброї 

наповнювали повітря. 

В ІО.лькох ·місцях наші вояки вдерлися у ворожі 
окопи і після короткого рукопа~шного бою оволоділи ни

ми. - "Пане большевіку, даруй пан жицє" - благали 
де.які оборонці вже з-над СтрИІПи знаною стрільцям 

мольбою. 

Панцерник біля самого моста держав під обстрі

лом ворожі тили. 

Впертий бій тривав з непослабною напругою, по

ки "познаІЩі", не видержавши удару, почали відсту

пати на цілій лінії і під прикриттям вогню своїх куле

метів з "коти 292" зупинилися в окопах на залісненому 
горбі, між залізничою дорогою та Дні,стром, на захід 

від залізниці, приблизно 200 до 350 юроків дальше від 
першої лінії. 

Нові становища поляків на догіднішому для них 
терені, були :малодоступні і викинути їх з них було 

не легко. РОЗІСТрільна куреня, в цьому випадку най

ближча до "коти 292" восьма сотня, кілька разів зри
валася до атаки, але за кожним разом могла просуну

тися вперед на дуже малу віддаль. 

Бій на цілому відтинку фронту бу:в у повному роз
палі і саме тоді на залізній дорозі трапилося нещастя: 

tраната польської гавбиці поцілила в наш панцерник, 
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пробивши стіну командного вагона. Згинув командир, 

пор. Н. Н. і два стрільці залоги. 

Пошкоджений 1панцерник мусів з поля бою від'ї

хати. 

Положення ворога до того часу було безвихідне. 

Одначе він, хоча й бачив, що справа вдержання мосто

вого причілка пересуджена - капітулювати не зби
рався. Поганий для нас випадок з панцерником він ви

користав, щоб повести протина'Ступ. У цьому сприяло 

йому ще й те, що ІНа вид розбитого панцерника - стій

кість стрільців лівого крила захиталася і фронт нашого 
відтинка почав заломлюватися. 

Перед випадком з панцерником, з Нижнева, че

рез міст на Дністрі, змогла проскочити оборонцям при

чілка - полякам допомога. Ворог почав :протинаступ. 

В першу чергу він заатаку~вав ві'дтинок нашого куре

ня, намагаючись викинути нас з важливого :цля нього 

горба, бо зрозумів, що доки згаданий горб у наших ру

ках - немає для нього найменшого глузду пхатися 

в долину, на якій наші стрільці мали б його, як на до
лоні. Було .Я!СНО, що ворог намагається за всяку ціну 

викинути нас із здобутих позицій, і бажає здобути 
горб між дорогою до Комарівки та Дністром. У випадку 

вдачі - долина і шлях до Ко:марівки опинилися б під 

обстрілом поляків. Одночасно успішний протинаступ 

забезпечив би поля·кам свобідне користування мостом, 

важливе для них ІЦJІЯ розгорнення з цього боку насту
пу на тили УГА. 

Відтинок фронту З/8 куреня став центром поль
ського протинаступу. Всі свої атаки ворог скерував на 

наші становища і на початку мав навіть успіх. Сприя

ло йому щастя: як згадано вище, - на вид розбитого 

панцерника захиталася стійкі·сть стрільців лівого кри

ла куреня і власне під враженням того поганого ви

падку вони, як Тільки ворог рушив у протинаступ, від-
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СТУ'пили із щойно здобутих становищ над залізничи:м 
шляхом. 

В;ідступаючих удалося зараз же задержати і зай
няти узбіччя горбка nри виході з комарів'Ського яру

долини. Незабаром поляки знову були на цьому крилі 
у овоїх давніх становищах, загрожуючи з цього боку 
центрові нашого відтинка. Тепер, на цьому місці по

ляки були на 30 - 50 кроків перед 7, 9 сотнями. 
Польська артилерія із-за Дністра продовжувала 

посилене бомбардування наших становищ, але точною 

ціллю цього бомбардування через ~довший час на до
сить широкому фронті були становища поляків. 

В тому ж часі ·праве крило куреня - 8 сотня пор. 
Ст. Стосарчука, під сильним вогнем ворога продовжу

вала насту~п на висоту (коту) "292", але, чуючи на .лі
вому крилі гомін рушничних стрілів у значному від

хиленні взад від давнішої позиції - занепокоїлася і 

на кількох пунктах вtдтника почала відступати. 

Грозило заломанням фронту. В критичний момент, 

завжди зрівноважений, хор. Лука Луців задержав від

СТУ'паючих стрільців своєї чоти, під градом ворожих 

куль їх упорядкував і завернув у бойову лінію. 

"Своєю рішучою вояцькою поставою і холодно

кровні'СТЮ" - писав опісля пор. Слюсарчук - "він 
допоміг задержати ІJЗ розстрільній цілу сотню і допо

міг знову повести її в насту~п." 

Але віщ цього положення на відтинку куреня по
правилося небагато. Ворог настуrпав далі, атакуючи нас 

з непослабною ~силою. Ві1д залізничої дороги загрожу

вав оточенням і розривом розстрільної на відтинку 

7-ої сотні. 
Для уникнення дальшого погіршення стану, пор. 

Степан Слюсарчук вислав до штабу куреня, що був 
по лівій стороні правого крила, менш-більш у центрі 

за нашою розстрільною - сотенного гінця, Василя 
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Пор. Степан Слюса.рчу-к 

Мандзюка, із запискою-повідомленням про положення 

на відтинку своєї і сусідньої з нею сотні. Начеркнені 
під повідомленням лінії визначували позиції ворога, 

обох наших 'Сотень і подавали юmря.м його атак. Ви

магав негайним протинаступом на відтинку куреня від

кинути розстрільну ворога, вибити з його рук ініція

тиву і гнати до Дністра, а далі - за Дністер. 

Коли вістовий Мандзюк під ворожим огнем добіг 

до штабу куреня і знесилений передав доручене йому 

повідомлення - необхідні накази відносно протина

стулу бу ли вищані негайно і негайно про бойову а•кцію 

куреня повідомили штаб бриrади. У бій пішла резерва 
куреня - 10 сотня чет. Олекси Балиць·кого і незаба

ром лунке "гурра" понесло всю розстрільну куреня 

на ворога. 
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Пор. Володимир Феданків 

Познаю.d, хоч і боронилися, але удару не видер

жали. Майже на всій лінії вони з поважними втратами 

пораненими і :вбитими ві'дстуnили на давні випадові 

позиції. Не вспів відступити відціл півсотні з гаю мо

лодої смереччини на горбі, що у виході з комарі~ського 
яру і проріджений курінь пробоєвиків на висоті "292". 
Поважна кількість оборонців вспіла ·втекти за міст; 

іШІІих, що бажали рятуватись цим самим шляхом -
задержали два кулемети, що для оборони моста око

палися при в'їзді. Два друrі кулемети окопалися біля 

моста на правому березі Дністра. 

Утікачів завертали. "На:пшуд, б'~rем!" лунав з то
го боку ріки гострий наказ. 

Поляки боронилися завзято. Важкий бій продов
жувався. В супроводі грому польських гармат З""ІІоза 

147 



Дні1стра і гуку вибухів tранат і шрапнель - розстріль

на куреня непохитно посувалася вперед. 

З Нижнева через міст почала перебігати оборон

цям допомога. Одначе на той ча·с командир відділу ку

леметів, пор. Володимир Феданків, доконав одчайдуш

ного, але вдалого маневру. Він, охороняючись від гу

стих ворожих куль, хильцем, або повзучи, перебрався 
на ·загрожене ліве крило куреня і тут, не зважаючи 

на не дуже миле сусі1~тво пол.яків, що оборон.ялж:.я на 

горбі, 150 кроків праворуч від нього, примостив два ку
лемети: один у рові при дорозі з Комарівки, з обслу

гою під командою бунчужного Івана Гусака; другий -
за на·сипом залізничої дороги, з обслугою, але під його 

особистим орудуванням. Оба скоростріли від·крили по 

мості нищівний огонь. Не було тепер уже щасливця, щоб 

з того берега проскочив на цей беріг Дні·стра, дарма, що 

на тому береЗі не вмовкало розпучливе: - "Напшуд, 
бєtем ... І" Пор. Феданків - хоча й сипалися на нього 
та на обслугу кулеметів каміння від розриву rранат, 

а над голова·ми роями шершенів дзижчали кулі куле-

. метів - огнем своїх "Шварцльозів" скошував кожного 
ворожого во.яка, що зарискував в·ступити на міст. 

Ніодин полЬ'Ський вояк з-«~оза Дністра не перебіг 

на цей беріг ріки! 

Одночасно під сильним вогнем оборонців горба 

"На скалі", вірніше з "коти 292", та під вогнем ручних 
rранат і гра~дом ві~дла!Мків заліза та каміння - прова

див наступ "На скалу" 8-ою сотнею пор. Ст. Слюсар
чук; на ліво по кам'янистому узбіччю з 9-ою сотнею 

наступав чет. Василь Юрченко; в долині, здовж заліз
ничої дороги, наступала 7-ма сотня пор. Володимира 

Оrруця і 10-та - четаря Олекси Балицького. 

Свідомість, що зменшення сили наступу дало б 

воротові можливі·сть "відітхнути" і пі:цсвідоме розу

міння кожного стрільця, що бій мусить закінчитися до 
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заходу сонця - бу ли поштовхами, що нестримно гнали 

стрільців вперед. 

Прошитий ворожими кулями впав на шляху на

ступу 8-ої сотні стр. Ва-силь Бущник з Келіхова Сня

тинського повіту і два інші ·стрільці; Під опікою сані

тарів залишалися позаду поранені; з перев'язкою на 

голові, забарвленою свіжою кров'ю, але з невідлуч

ним мавзером в руці, пнявся на горб хор. Осип Фодчук. 

Гаряче червневе сонце гасло за лісами на горбах 

у тій стороні, де Петрилів і Новосілка і тоді пор. Сте
пан Слюсарчук вдерся з своєю сотнею у ворожі окопи. 

Баrнети і приклади рушниць докінчували пере

могу над ворогом. Розгублені познанці з переляку ска

кали з високого обриву "коти 292" на скелі над водою 
Дністра; інші 'Зрезиrновано кидали зброю і піддавалися. 

В хвилині, коли сотні лівого крила дійшли до бе

рега Дні~стра, а кулеметники пор. Феданкова, міняючи 

становища, добігали ~о моста, 'Сильна детонація ско
лихнула землею і залізничий міст вилетів у повітря. 

Польс&кі вояки, що хотіли рятуватись дорогою через 

міст, скакали у воду. 

Цілоденний кривавий бій був закінчений. Під вар

тою одної чоти вставлялися в ряди полонені; бул. ст. 
дес. Василь Ілащук з двома підстаршинами перечислю

вав трофеї. 

Третій 'Курінь, здобувши найважливішу, бо клю

чеву позицію ворога - "коту 292" і, спаралі'зувавши 
воrnем кулеметів зв'язок через міст на Дні-стрі між 

оборонцями причілка та позафронтовою полосою у 

Нижневі - здобув для Восьмої бриrади одну з найбіль

ших перемог. 

Було ясно, що у випадку, якщо б не було вдалося 

зліКВі:дувати поль-ського мостового причілка під Ниж
невом - поляки легко були б дісталися на тили 'УГА 
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і тим самим славна - "чортківська" офензива була б 
заломилася таки під Нижневом. 

На всю ніч сотні куреня залишилися в здобутих 

позиціях на висоті "коти 292" і в хуторах на Діброві. 

Стрільці, втомлені трудами ва:жкоrо цілоденного бою, 

відпочивали, лягаючи на сонцем розігріту кам'янисту 

земто; санітарі перев'язували поранених. Ніхто з лет

копоранених не бажав відходити в запілля. 

За ворожими рухами на нижнівському березі Дні

стра стежили сrійки вартових, J:'ОЗСТавлені на цьому 

березі ріки. 

Зміна прийшла рано. Через Комарі·вку курінь ві

дійшов на відпочинок ус. Коростятин, віддалене 10 км. 
на північ від Дністра. Дуже сильно вразила стрільців 

подана селянами вістка, що в Монастири<ськах поляки 

замордували загально шанованого тамошньоrо пароха, 

70-літньоrо о. Шдлmnецького. 

По полудні приїхав у Коростятин отаман Карло 

Гофман в товаристві своїх двох адьютантів і на за
рядженій збірці висловив стрілецтву признання за бо

йову ·витривалі·сть та за зразкове виконання почесного 

обов'язку вояка УГА у важких боях за нижнівський 
мостовий причілок, де курінь здобув світлу перемогу. 

Зокрема командуючий бриrадою rратулював пор. 

Ст. Слюсарчукові за зразкову і успішну операцію на 

фронтовому відтинку його сотні, за непохитну стій

кість сотні у важкому цілоденному бою за "коту 292" 
і за з:цобуття цього важливого стратеrічного пункту. 

За цей, виїмково-важливий бойовий чин пор. Слю

сарчука, що вирішив перемогу в користь Третього ку

реня і Восьмої бриrади на цілому фронті нижнівсько

го мостового причілка - отаман Гофман представив 
пор. Ст. Стосарчука до найвищого відзначення - Зо

лотого Тризуба. 
Одначасно отаман Гофман висловив своє високе 
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признання ·пор. В. Феданкову за його подиву гідну від

вагу і виї·мково бистру орі·єнтацію в ситуації, завдяки 

чому він здобув для своїх кулеметів важливу позицію 
біля нижні'В'Сь:кого моста і в ре·зультаті вогневої дії 

його кулеметі'В у 'Великій мірі причинився до перемоги. 

За цей чин великої вояцької відваги і посвяти, що 
вирішально заважили на перемозі хуреня, командир 

куреня, пор. Данило Біза~щ і його адьютант пор. Петро 

Кривоносюк зложили пор. В. Феданкову rратуляції 

зараз після закінчення бою і представили його до від
значення Золотим Тризубом. 

Окремо командування куреня представило до від

значення хор. Осипа Фодчука, хор. Луку Луцева, бул. 
Василя Ілащука, бул. Романа Явдошняка, кількох під

старшин і кільканадцять стрільців. 

Вранці 18 червня курінь відійшов через Зелене 
У·стя до Дел'ієва. По дорозі, в Зеленому 'Устю, довелося 

командуванню куреня поставити перед війсь:ково-по

льовий суд 56 дезертирів з Петрилова, які перед трьо
ма тижнями, під час відвороту з Бобрівник та Ляцько
rо, дезертирували з рядів куреня. Шістьох дезертирів 

засуджено на кару смерти і присуд виконано. 

НЕСТРИМНО ЙДЕМО ВПЕРЕД 

Переслідуючи ворога, курінь атакою на баrнети 

22 червня викинув його з Бо.п.шівців, де він, ва

сівши в німецьких бетонових окопах з 1915 року, най
довше ставив опір. 

24 червня з Бовшова курінь заатакував польські 
оборонні становища на залізній дорозі Галич ----:-: .Рога.
тин. Живу уча<.'Ть в бою брали місцеві .селяни. Вони 
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показували стежки для обходу, перев'язували на полі 

бою поранених і носили їх на польовий пункт першої 

допомоги. В тій акції одна бовш:івська дівчина бу ла 

вбита. В Різдвя:нах на привітання наших військ, се

ляни зб1дували тріюмфальну браму. Вітали нас кві

тами. Душею Щєї щирої сердешности була невтомна 

молоденька семінаристка Оля Марущак50}, учениця тре
тього року вчитель·ського семінара в Станиславові. 

Смерком курі'нь увійшов у Тенетники. Стежі під· про

водом сілЬІських юнаків провірювали передпілля. Ви

ставивши польові охорони, курінь ві:цпочивав. 

В Бабухові селяни організували особлившу неспо
діванку: на полях вони назбирали поважну кількість 

австрійських набоїв і, ко.11и курінь 26 червня рано пе
реходив через село на Рогатин, малі хлопці обдарову

вали ними наших стрільців. Через Вербилівці, того ж 

дня в полудне, курінь увійшов до Ро~атина, міста на 

правому березі Гнилої Липи. Як колишній гімназист

рогатинець, я з на·солодою любувався панорамою міста: 
над містом пі·днімала•ся особлившої архітектурної фор
ми висока баня церкви Різдва Пресв. Богородиці; від 

сторони Залужжя, з-над берега Гнилої Липи, понад 

віття старих лип дивилася в наш бік rотицька вежа 
дерев'яної з XVII ст. церковці св. Духа; в протилеж
ній від неї •стороні, на горбі - Бабинець Горішніх, у за

тишку ві·кових лиn хов·алася така ж, як і церква св. 

Духа, старенька цер:ква св. Николая; середмістя спа

лили москалі пrд ча'С відступу в 1915 р. і воно чорніло 

руїнами, серед яких стояло ледве кільканадцять за 

час війни ві!дновлених жидівсь1ких хат. На тлі цієї па

норами чітко вирізнювався великий корпус двоповер

хового будинку української приватної гімнації, гордо

щі Рогатина і Ротатинщини. 

ОО) в зо-их ірОІКа.х ПОІІ&ерІjІ8. 
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Руїни Роrатива 

Старовиною княжих часів спогадами юнацьких 

літ віяло з Рогатина. 

Під час короткого вояцького обіду-відпочинку зно

ву сумна вістка: в Стрию поляки замордували о. Оста
па Нижанківського, відомого композит·ора, громадсько

го ді;яча і посла до останнього віденського парляменту. 

В самому Рогатині підвал української гімназії поляки 
замінили на тюрму. В ній в'язни.ли передових у.країн

ців Рогатина й повіту. В числі в'язнених були: о. Павло 

КУ'дрик, парох міста, радник суду Когут, о . шамбелян 
Городецький, парох Верби.ловець і віщомі в Рогатин
щині громадські діячі: Степан Сверида і Теодор Со

ломка з Пукова, Григорій Хабурський з Бабухова, Сте

пан Воробець з Залужжя і багато інших, що зазнали 

гіркої долі перших у Рогатиmцині українських політ

в' язнів у поль~ській тюрмі. 

Через Підгород:ця пізно . по полудні увійшов курінь 
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в Руду, 8 км. від Рогатина на північ, а 4 км. на південь 
від польської бойової лінії у Фірлеєві. Зранку, 27 черв
ня, командування куреня вирівнювало бойовий стан 

сотень добровольцями, які мали військовий вишкіл, 

а сотенні командири перевіряли справність зброї, уточ
нювали зовсім малі в нас запаси амуніції. Кожен стрі

лець мав заледве по 5 - 10 патронів. Одначе стрільці 
не дуже переймалися цим невідрадним станом. Вони 

знали, що підуть вперед і набої "єкос ді·станемо" -
Потішали себе взаємно. "А хіба rri.д Нижневом бу ло 
в нас ліІШІе з набоями? А вс& таки - поляки втікали 

аж си курило ... " 

Проблиском надії на поправу цього стану був по
ворот з відрядження за набоями до Кам'янця двох під

вод нашого бойового обозу з 4 стрільцями і курінним 

"наборовим", старшим десятником Іваном Кокорудзом. 
Одначе наступило розчарування, бо на двох підводах 

привезено всього-на-всього один мішок австрійських і 

два мішки російських набоїв ... З місця австрійські на
бої віддали пор. Феданкову для кулеметів, а російські 

- "в запас на чорну годину" роздано по одному маrа

зинкові на кожного стрільця. Взагалі справа озброєння 

нашої армії виглядала погано. Занечищені австрійські 

набої під час стріляння спричиняли затинання кулеме

тів нераз у критичний момент бою; російські ж набої 

D промірі майже на міліметер менші від австрійських 

і тому із значно слабшою вибуховою силою вилітали 

з дул австрійських руurниць. Очевидно того роду ком

біновані стріли не досягали цілі. Одначе стрільці над 

цими питаннями не роздумували. Вони вірили в успіх 

відплатних боїв 'УГА, вірили в остаточну перемогу. 

Прислуга кулеметів - у нас "Шварцльозів" - за
раз же забралася до докладного відчищування цінного 

приділу з окисненої плісні і тут же відчищеними на

боями набивали порожні ленти. 
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На право, за лісистими горбами Фі.рлеева-Корелич 

глухо гуділи гармати. Там ворог робив спроби проти

наступу. 3-qуоза фронту нас повідомили, що по воро

жому боці, на фронті проти відтинку Восьмої бриrади 

знаходиться зі своїм штабом польсьхий головнокоман
дуючий - Йосиф Пілсудський. 

ШЛЯХАМИ ДРУГОГО ВІДСТУПУ УГА 

Досвіту, 28 червня 1919 р., курінь стояв у випадо
вих становищах, обабі-ч шляху до Фір.л,еєва, на схилі 

широкого горба, на захі~ від Гнилої Липи. На право 

і на ліво темніли яри, ·за ними - продовження фрон
ту. 150-200 кроків перед розстрільною - ліс, як стежі 

виявили - ніким не зайнятий. 

Командування куреня розташувалося зараз за 

розстрільною, під ослоною кількох дерев на тому ж 

горбі, лі1воруч від дороги. 

Був наказ: - со'l"ні дожидають у поготі'Влі до го
дини З.ЗО ранку. В той час наша артилерія дасть три 

гарматні стріли. Це буде знак до наступу. 

КУ'Реневі було визна-чене завдання - викинути 
поляків з Фірлеева і продовжувати наступ на Янчин
П ере.м.иш.л,яни. 

Готові кожної хвилини рушити вперед, стрільці 

в напруженні ~дали на заnовіджений знак - три гар

матні стріли. 

Одначе сталося інакше: перші rар:м:атні стріли і 

то майже на цілу юдину скорше, впали на наш ·бік 

з боку поляків. 
Оrяrнувши на фронт сильні підкріплення, поляки 

переходили до протинаступу і, вдаряючи переважаю-
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чими силами на частини Другої бриrади в районі На

раєва (від Фірлеєва 15 км. на схід), відкинули їх назад. 
Одна·че, ще заки командування куреня зорієнту

валося в ситуації, прибіг ві•стовий сьомої сотні з пові

домленням, що по шосе в лісі іде в нашому напрямі від

діл полЯ!Ків. Пор. Д. Бізанц, розставивши одного роя 

в придорожних кущах, да·в наказ непорушно чекати 

поки поляки, що, немов у далекому запіллі, спокійно 

маршували, зрівняються з нашою засідкою. 

За 5-10 хвилин, коли вони, й не думаючи про будь
яку небезпеку, проходили здовж корчів, де була за

сідка - вискочив на шосе пор. Бізанц з невідлучним 

мавзером у руЦі і скомандував: "Ренце до rури, жуцай 

броньІ" (Руки догори, кидай зброю). 

Спантеличені поляки станули і слухняно наказ 

виконали. До безтями переляканий командир відділу, 
підпоручник, рецитував пор. Бізанцові, що його відділ 

- це частина піхотного полку з Кєльц, що його вояки 
ще війни не бачили та й, що він свій відділ провадив, 

як передову частину в Ру:цу, не сподіваючись, що тут 

він зустріне у~аїнців. 

Від того ж польського старшини командир куреня 

довідався, що праве крило українських військ ще вночі 

відступило на полудневий схід. 

Незабаром mсля цього поляки відкрили з ліса во

гонь на праве крпло куреня, а їхні стежі появилися в 

ярах, на право і на ліво від становищ куреня. Получен

ия на обох крилах фронту було розірване. Густа стрі

JІЯнина і безперервне такотіння кулеметів, позаду обох 
крил куреня, доходили до на·с із щораз дальшої віддалі. 

Фронт УГА в цьому районі був у відступі. 3/8 ку
рі·нь "висів у повітрі" і йому загрожувало отqчення. 

З наказу командира куреня, чет. Василь Юрчен

ко зайняв своею запа•сною Дев'·ятою сотнею становшце 

для прислонювання ві:дстУ1ПУ двох сотень, що вночі 
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були зайняли випадові позиції до наступу. Юрченкова 
сотня почала о6с'ІІрілювати ліс, одначе російські набої, 

вистрілювані з а'Встрійських рушниць, не досягали цілі. 
- Іване, не стріляй екзерцирпатронами - глузу

вали з лі'Са поляки, а наші стрільці опісля жалілися: 

"Як було нам стримувати поляків, коли ми беремо при
ціл на 100 :кроків, вистрілеm кулі падуть перед нами 
на 20 кроків, а поляк лізе як свиня" ... 

Поміж високі жита пощастило відтягнути сотні 

з фронту без втрат, але деякий час довелося їм від
ступати на одні:й висоті з наступаючими поляками -
"по ... сусі1дству", жартували дотепні стрільці, або дово
дилося переходити по терені, що вже був у руках по

ляків. 

"По-сусідству" з наступаючими поляками відсту
пала Вос:qма сотня до самих Дичок. Відступаючих і на

стУ'паючих переділював ла:н жита, 200-250 кроків зав
ширшки; він і прикривав стрільців від пол.яків. Стріль

ці повернули на схід і поза городи попрямували в сто

рону Заланова; чота хор. Осипа Фодчука, що прикри

вала відворот лі:вого крила на відтинку сотні чет. Ва

силя Юрченка, вийшла на "плечі" ворожої розстріль
ної, що з боку Яглуша на'стуnала на Дички - Руду. 

Зорієнтувавшись у положенню, чота цільним вогнем 
обстріляла наступаючих і, використовуючи паніку, без 

втрат поміж проріджену польську розстрільну прорва

.11а·ся на Руду, в напрямі відходу куреня. 

На вістку, що український фронт ві'Дступає, -
мешканці Рогатина і околиць сильно затривожились. 

Зазнавши гіркої недолі від окупанта після травневого 

відвороту УГА, - тепер, хто тільки міг, особливо ж 
уюраїнські інтеліtенти і активні в громадському житті 

селяни ... міщани, кидали на ласку долі рі'дні домашні 

вогнища і від жорстокостей ворога втікали в світ за очі. 

Повітовий шлях з Рогатина на Бережани був за-
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rачений підводами вrікачів, що за військовими обоза

ми, всуміш з артилерією і за нею, трьома су<купними 

ланцюгами посувалися в невідоме. 

Через Під~ороддя - Ро~атин - Пуків і Бережани 
курінь вночі добився до села Рай, а далі, користуючись 
лісовою доріжкою біля Курян на Лісники. (Бережан

ський шлях у тому місці поллки вапіли вже загоро

дити своїми кулеметами). 

29 і 30 червня курінь, згідно наказу штабу бриrади, 
відсту~пав у бойовому порядку через Мужилів - Бі.!І.о

керницю на південний схід. Натис~ ворога помітно по

слаб. У вівторок, 1 липня, курінь станув до оборонного 
бою в Під~айцях. 

Стрільці, сповнені вірою, що дружнім зусиллям 

таки задержать ворога, ділилися набоями і з погордою 

до всіх можливих небезпек - ішли назустріч новим 

вояцьким трудам. 

Атаки пол.яків на Підгайці курінь відбивав до 2 
л:и1пня. Одначе "встоятись не було сил". Проти пере
втомлених до~аю безперервними бо.ями вояків куреня 
йшли чисельно більші свіжі і до зубів новою зброєю 

озброєні сили полЬJських волків. Іхня перевага була 
ще й в тому, що у випадках потреби полЬJСьке коман

дування могло в скорому часі на французьких вантаж

никах (троках) ки~ати свої резервні частини на заrро

жені №сця, або перекидати іх з одного відтинка на 

другий, тоді, як ми, стрільці 3/8 куреня, бойові шляхи 
в Галичині від Дрогобича по Серет, під час першого 

відвороту, і від Серету по Гнилу Липу під Фірлеєвом, 
у чортківСЬІкі'Й офензиві, - переміряли кроками 

вла·сних ніг, часто в подертому взуттю та в порваних 

одностроях. Тому у пам'яті вояків куреня незатертим 

залишився, як на воєнні відносини, своєрідний факт, 

що на марні три мішки поганих набоїв курінь ждав 

під час офензиви повних 18 днів! 
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Перед вечором 2 люrня курінь залишив оборонні 
становища на полях Підгаєць, що проходили на захід 

від міста і зrідно з наказом командування 8 бриrади 
зайняв своїми сотнями нові станоозища на полях Зар

ваииці - Кійдаиова і Бобулииців. В оборонному бою 
курінь видержав там увесь день 3-го липня, дарма, що 

з боку ворога в бою брала участь артилерія. Втрати 

куреня за той день - кілька поранених відламками 

rранат стрільців. Чудом вийшли живими командир ку

реня пор. Д. Бізанц і пор. В. Феданків. Іх обох була 
присипала в стрілець;кому рові rраната важкої воро

жої гавбиці. Стрільці витягли їх з-під зарваницького 

чорнозему приголомшеними, але без поважніших по

ранень. 4-го лИІПня курінь відступив до Ласківців, а 

звідтіль на Криволуку - Павшівку і обороняв цей від
тинок до 7-го липня. 

Тим часом, на право, ворог пішов вперед. Під 

Я~ольиицею польська кі'ннота проломилася крізь фронт 
сотні У1ОС-ів. Ії пораненого командира, чет. Юліяна 
ІПепаровича, поль;сь;юі кавалеристи забрали в полон і 

оmтилися на тилах ~ня. Не багато бракувало, щоб 
в полон потрапив також увесь наш курінь. В обличчі 

цієї загрози командир 8-ої сотні куреня, пор. Ст. Слю

сарчук, на власну руку заризикував атаку на поляків 

ззаду. Обернувши сотню в протилежний до початого 

маршу бік, він несподівано заатакував поляків. 

Неожидан.і стріли і крик на задах, збентежили по
ля!d.в. Заки вони зорієнтувалися, - Восьмій сотні, а за 

нею і другим сотням куреня пощастило просмикнутися 

на південь, у сторону Мухавки. 

Фронт УГА, що в тому часі проходив по проти,

прямій прямого трикУ'І'ника між Дністром та Збручем, 
ступнево скорочувався, в міру того, як відступала УГА. 

Від 8 до 13 липня курінь з переходовим щастям зма
гався на фронтовому відтинку Му:х:авка - Свидова; 
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14-ro липня через У лашківці відійшов до Озеряи; 15-го 
знову цілий день у боях з наступаючим ворогом під 

Борщевом, 16-го відійшов до Вовківців і там заночу
вав, а 17-ro липня з боєм відходив в сторону Збруча, 
в напрямі с. Ніври, що розкинулося оба•біч цієї, тоді 

неглибокої річ:ки, - колишнього австрійсько - росій

ського кордону на украї'Н'ській землі. 

У розпуці селяни пропонували стрільцям худобу 

і все, що придатне воякові. 

Не забуду такої картини: до Вовковець, мабуть з 
Іванкова приїхав літній, статечний селянин - господар 

Кушнірик, щоб попрощати свого сина Федя. Попро
ща'Вшися, він підійшов до командира 9-ої сотні, чет. Ва

силя Юрченка і вЇ\ZІд'ав до його рук пару гарно випле

каних молодих коней. - "Армії" - говорив він з по

мітною в голосі ноткою хвилювання - "я віддав сина, 
а у ваші, пане командире, руки віддаю моїх коней. 

Нехай бодай коні, коли я не годен, послужать Ухраїні. 

Не хочу, щоб з моїх коней поляки мали користь у війні 

з Ухраїною ... " 
У віддаJrі 3-4 км. ві'д Ніври, на заЛізничій станції 

в Гер.маківці, що темночервоною плямою черепиці вид

ніла на лагідно-хвилястій холмовині, - широким по

жаром палали довгі валки двох, чи трьох поїздів по

стачання УГА. З них, мабуть, тільки ча<:тину вантажу 

веліли перевезти на східній берег Збруча. Решту за
палили стрільці Третього куреня, коли останніми пе

реходили станцію і залізну дорогу. Вгорі, на синьому 

небі, великими rірллндами розцвітали ворожі шрап

нелі, що розривалися позаду, а вряди-годи над нашою 

розстрільною. По цей бік ~алізної дороги густо лопо

тіли рушничні стріли. 

Не хотіли стрільці без бою віддати ворогові доро
гого окрайця рідної зеМJ1Іі. В її обороні вже на самому 

березі Збруча зтинув вістун Іваськів. Його тіло забра-
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ли добрі побратими і похоронили на кладовищі в Шврі, 
на лівому березі рі~. 

Зближалося полудне в четвер, пам'ятного дня 17 
.1tunня 1919 року, як по провізоричному мості на Збручі, 
в Ніврі, перейшли на східній берег ріки останні обо

ронці Дорогого Краю - стрільці Третього Коломий
ського куреня. 

В старих, ще з 1914 року, російських окопах ку
рінь забезпечився з боку поляків польовими заставами. 

По той бік річки в німому одчаї принишк Рідний 
Край у неволі. 

ЗАЗБРУЧАНСЬКИМИ ШЛЯХАМИ 

У пору, коли курінь в рядах УГА перейшов давній 

австрійсько - російсЬ'кий кордон - Збруч-річку, mд 
владою уряду УНР була тільки частина східнього По

ділля (ПоДіль'Ська rуберні'я). На заході, на Збручі, во

на межувала з Галичиною51), з якої ми щойно відсту
пили; на півдні, на Дністрі, віІд Окопів C1J. Трійці по 

містечко Яругу нижче Могилева - з Басарабією, що 
її О:ку1І1ували румуни; на південному сході, між Яругою 

та Ваш:1яркою, що 50 км. на схід від Дні1стра і на за

лізній дорозі Київ - ЖІмеринК'а - Одеса та здовж цієї 
дороги по вузлову станцію Жмеринка на північному 

сході і на півночі між Жмеринкою - Ярмолинцями та 

51) 25 червня 1919 р. На'ЙІВища Рада держав АІнтанrrи рішила: 
"Щоб оо:о.рониrrи особИіСТу бе:щеrку і майно мирного :на~селення 

СхіщІньоі ГаІJІИІЧИІНИ перед ЗІВіІрствами большевИІЦЬкИІХ б:щц -
упов,новажити уряд ПолЬІСЬІКоі Республіки nрм.авжити авої 

операції аж по Збруч". 
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Гусятином змагалися з большевиками арм~иські групи 

УНР. Ці групи начислювали неповних 30,000 вояків 

бойового стану. Армію УНР скріпила УГА своїми 40,000 
во~ів. 

Проти об'єднаних У;країнських Армій оперувала 

на Правобережжі 12-та совєтська армія в силі 23,000 
бійців і ~rастина 14-ої большевицької армії, головні си

ли якої оперували на Лівобережжю. Проти української 

армійської групи, що оперувала в північно-східньому 

і північному напрямах, стояли 2 совєтські дивізії кіль
кістю 15 - 16,000 бійців52). 

У тому ж ч:асі, себто - в другій половині липня 
1919-го року, коли УГА перейшла на східній берег 

Збруча, - по території лівобережної України, із сходу 

і півдня, наступали на большевиків добровольці цар

ського генерала Денікіна. 

Було відомо, що Денікі1н почав війну під кличем 

"Єдіная, Нєдє.л,і.мая. Россія" та що він до державних 

змагань України, до її боротьби за волю - ставиться 

незвичайно вороже. 

Оцю свою непримиримо-ворожу поставу до виз

вольної війни України Денікін задокументував 10-го 

серпня ст. ст. 1919-го року (23. 8. н. ст.) в "Указанію 

добровольческім войскам": " ... Самостійной України не 
прізнаю. Петлюровци" - цитує зі свого "указанія" 

ген. Деніюін в "Очерках русской смуги", т. 5. стр. 257 
- "могут бить ілі нейтральнимі, тогда оні должни не
медленно сдать оружіе і разойтісь по домам, ілі же 

прімкнуть к нам, прізнав наші лозунtі, адін із которих 

- шірокая автономія окраїнам. Єслі петлюровци не 

виполнят етіх условій, то іх надлежіт считать такім же 

протівніком, как і большевіков". 

52) Гл.: rен. Ол. У.,цОІВюченко - "УІКіРа1іна у вЇІЙJНі за держав
ність'', ст. 104 і ['.efl. А. І. ДенІік:ін - ,,ОЧеркі ру(:СХQІЙ смуІl'И"', 

т. 5, ст. 257. 
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"Вм:єстє с тем:" - продовжує Денікін там же -
"указивалось на необходімость дружелюбнаго отноше

нія к rалічанам, с целью ізвлєч іх із подчінєнія Пет
люрє ... Єслі же ето достіmуто не будет, ечітать іх враж
дєбной стороной"." 

На шляхах свого походу - денікінці незабаром 

зударилися з українськими повстанцями, а в половині 

вересня того ж року по'Чали з ними війну Українські 

Армії. 

Тим часом ближче нас, на поділь~:ь~кому фронті, 

розгоряла:ся війна з большевиками. Особливо вперто 
вони боронили Ж.мери:н:ку і Вапнярку, два, з ВІі.йсько

вого пог.п.яду, важливі залізнодорожні вузли. 

На залізних дорогах Вапнярка - Жмеринка і .Яр

молинці - Проскурів маневрували большевицькі пан

церопоїзди-черепахи, що у великій мірі утруднювали 

операції військ УНР, головним чином у боях за зга

дувані вище залізнодорожlrі. вузли - Жмеринку і 
Вапнярку. 

По той бік фронту в У1q>аїні вибухали протиболь
шевицькі повстання: в Київщині і за:юідніх окраїнах 

Полтавщини проти большевикі'В оперували повстаJЩі 

отамана Зе.аено~о, в Чернігівщині, в районі Бахмача -
от. Ан~е.а; на Поділлі, в районі Копайгороду, - от. Ю. 
Тютюнник; на Волині, в околиці Житомира, - от. Со

коловський; в Брацла'ВЩИ1Ні, - от. Ляхович; в Хер

союцині - от. Гри~оріїв, поки 27 липня не згинув від 
кулd "гуляйпіл~ького батька" МаХІНа, що саме тоді 
зірвав "союз" з большевиками і оперував в Катерино

славщині, і багато інших. 

Всі повстанські. отамани, за виїмкам анархіста 

Махна, воювали під національними прапорами УНР. 

Людність широких просторів Украї:ни визнавала владу 

уряду УНР і через зв'язкових буJ1'8. в контакті з Го
ЛОВ!НШ\4 Отаманом Симоном Петлюрою. 
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Немаю-чи поперт я з боку ~·країнської людности, 
бо.пьше'вики викори'СТовували л1в1 жи:ц~івські угрупу

ваНІНя і віЙ'сІікові загони, що складалися з наємних ки

тайців, колишніх воєннополонених мадярів та з іШІІих 

"інтернаціоналів", і таки1м чином держали у своїй вла
ді отероризовані .міста і полоси здовж залізнодорожних 

шляхів. 

Уряд УНР резидував у Кам'янці, в якому теж осів 

уряд ЗОУНР і Диктатор д-р Євген Петрушевич. 

В адміністрації краю був задержаний старий поділ: 
губернія, повіт (уезд), волость (15-20 сіл) і село. В імені 
уряду УНР ними орудували: губерніяльний, повітовий, 
волосний і сілІіський комі'сарі з підлеглими їм управа

ми. Село по-старому сільського комісаря звало "старо
стою". 

В селах всі важливіші справи, в першу чергу гро

мадсІікого майна і справи правопорЯ'Дку вирішував 

сіл1>еький "сход" - ~ір громадян села. Для законної 

важности рішення "сходу" бу ла вимагаJНа приявні сть 
2/3 господарів. Революція паралізувала діяльність су
ду, тому життя накинуло тодішньому сільському "схо

дові" теж і право виконувати функції суду. Тому трап

лялося, що "·сход", для В'держання правопорядку -
сіл1>еь;ких зJЮчинЦів засУ'джував на кару смерти. В 

селі Семаках б. Жмеринки оповідали, що сільський 

бандит (до речі, я :кватирував у хаті його батька) під 

ча>с грабежу вбив господаря. Вбивника "сход" засудив 
на смерть. 

Наближаючись до того чи іншого села, наше во
яцьке око найчас'І1і.ше зупинялося на обрИ'сах білостін

них церков, що піднімалися понад висоту сільських 

за!бУ'дувань і садів і .яСН'іли полИ'ском своїх мідяних 
бань. Сільс:&кі церкви сливе всюди дерев'яні, назовні 

побілені фарбою; внутрі - по-мистецькому розмальо

вані. Замітне, що старі церкви, дуже часто з XVII -

164 



XVIII сторіч, нпр. в Карвасарах і Семаках, своїми ар

хітектурними формами не різнилися від галицьких 

церков бойюівського стилю. Приходило на думку: чи 

не будували їх майстрі з Бойківщини? 
Від даВІНіших архітектурних форм українського 

церковного будівництва чітко вирізнялися цибулясті 
бані москозсІікого "казьонного" стилю майже у всіх 

нових церквах. 

Чимало дивував стрільців факт, що пропові~і в не

ділі і свята священики читали в церквах по-москов

сЬІкому зі старих збірників. Такі "проповіді" я мав на
году слухати тричі: в церкві ІНа Новаму Плані в Ка
м'янці, в с. Берлющі ЛіІС'Н'і б. Жмеринки і в Ревусі, 
С~mирського повіту на Київщині. В усіх цих про'ІІОВі

дях 'Вражала своєрі'дНа стандаризація: проповідники 

говорили в один тон, безбарвним голосом. Стрільці го
лосно ви~словлювали погляд, що того роду проповіді 

:незрозумілі сел.ЯІнам і не багато з :них користей. 

Було ясно, що за короткий ч:ас українсь~кої дер

жавности православна Церква в Україні ще не вопіла 

отрястися з обмосковлен.ня. 

Священики, оскільки ми з ними на шляху нашого 

походу ~ічалися, нерадо входили з нами в розмови. 

Майже в усіх МІістечках ПоДілJІ'я і Київщини понад 

міщанськими домиками струнчилися rотИЧІНі вежі поль

сь;ких костелів. 

З першого дня нашого перебування за Збручем, 
куреневі найча'Стіше доводи:лос.я мати справи з селом. 

Селяни Ніври, Фридрихів'Ки, На·горян та с. Плісець 

в призбручанськіtй полосі Под~ілля, що в них у нашому 

прямуванні на схід доводилося куреневі задержатися 

добу-дві для ві;щпочинку - ставилися до нас з непри
хованою ворож!і.стю, в кращих вИ'Падках - з недові

р'ям:. ДіяJІ'а тут большевицька пропаrанда, нка поши-
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рювала вісті, буці!МТО ми "австрійци" прийшли в Укра
їну, щоб у селян ві7Ф.брати помІіщицьку землю. 

З-гадка про а'ВІСТрійців натадувала селянам 1918-й 

рік, себто ча'С "союзницької" а.ВІСТро-німецької зброй
ної допомоги Україні, що в пам'яті народу залишила 

картини грабунків і безnравств, які над населенням 

чинили різні відділи, зокрема мадярська-карні експе

диції. 
ХарЗІКТерж:тич:не, що коли селя-ни Поділля з ост

ра'ХОМ згадували австрійців, с~лЯ'Ни КиУ:вщини, згадую

чи німців, не JІарікали. - "Німці" - говорили селяни 

- ~,брали в нас харчі, худобу, mицю, але за все пла
тили чесно, не крИІВдили народу. Лихо сЄ'лянам чинили 

моокалі..,,кацапи, що називали себе "гайдамаками". Де б 
вони, бувало з'ЛІВJІялиея - там Jia народ nа<Дали кату
вання і грабіж, а села палали пожарами. Важко зну

щалися прокляті гаспиди з нарО'ду"." 
Селян призбручанської полоси ми скоро усвідо

мили, що ми не а:встрійці, але вояки УГА, mm в Гали
чині боролася з поляками за самостійну українську 
державу, що наш український уряд окремим законом 

поміщицьку землю перЄ'дав у користувшня селянам"}, 
тому й наша УГА не збирається в Україні захищати 

пам!і!щикі'В, але прийшла, щоб прогнати москалів, за

хистити на·род від грабежfuв і Україні вибороти волю. 
Маршуючи на схід, курінь переходив шляхами 

південІНо-західньої смуги україІНських говорів. В роз

мовах з населеН'Ням стрІільці. з прие!М'Ністю відмі·чували, 

що говори селян частини Східнього Поділля, приблиз

но ІПО НQ!Ву Ушицю, Бар, се.ло Семаки - майже не 

різнилися від говорів західнього (-галицького) Поділля, 

і за їх оцінкою "ЧJК'І1ішою ~она виходила з уст жінок, 

61) Земе.лЬЮІІЙ зaarot1 ур.ящу ЗОУНР про вИІВЛаснеwш пом.і
~ зе~мщі з 14 ~шзі-mя 1919 раку. ВіоНИІК Держа~вних Закоиів 
з 2 '1'ра!ВІШІ 1919 р" ч. 75. 
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які не знали мовних московських ІJJРикрае "верно'',. "нє
каrда", "почті", 11С'JІ'Є'ДОВЗТЄЛЬНО", "rполаtаєтся" і П()ІДіб

НИХ, прита:маН'нИХ МОМ мужчин, ЩО В~нуЛИСЯ З ВЇЙ

НИ, або ще ~авнІіше вІідбули солдатчину. 

В районах Поділля, сумежних з Київщиною, а далі 

і в самій Київщині, rовори сіл, що через них ми пере

ходили, хара,ктери~зуmа:ло 'Вираане м' ягчеНІНЯ приrолос

них - с, з, ц - в прикме'mіикових з·акі.нченнях -ський, 

•зІ:;КИЙ, -ць'КИJй:: людський, низький, :козацький; подво

єння приrолосних перед "я" в за:кі'Н'Ч'еННЯХ іменників 

середньоrо роду: життя, читання, буття, зілля, і вища 

тонація rолосних - і, и, е - Шдносили милозвучність 

мо'Ви тих райоиів. - "Говоре чьИІСТо, Є'К в книшках" -
завважували наші стрільці. 

В свою черrу покутсько-rуцульський rовір наших 

стрільців бу.в для на'Селення тих сторін - "куцоязи

ким". - "Ну, так" - сказала мені ІВ Калинівці одна 
вчителька - "ви такий самий народ, як і ми, тільки 

нена'Че куцоязикі" ". 
Ха'Рактеристика влучна, особтt:во, яЮІЦо взяти до 

уваrи такі форми слів у покутсько-rуцульському rо

ворі наших стрільців, як mrp.: ",цивиси, бувсми, ~щи, 

адіт", а:бо юличні: "бри, Баси, Іва!"." 

Вражало стрільців, що, Н!Пр., ІНа Поділлі, коли було 

запитати сеJІ'Янина, "дядька", як з'Вали україшьких 

селян за Збручем, хто ви, українець? - часто чули 

відповідь: "здєпrній", "всьо равно", "прЗІВославний", 
але від моска:лів себе ріЗ'Ко В'ідмежовували, називаючи 

їх •прИІЙ'Нятою Д'Ля них назвою - "москалі", зrірдливо 

"кацапи", ріДІПе "руські", а ї:х:ню :мову "м6сковською", 
"руською", або просто - "кацаІl'Ською". Для переко
наН'Ия додавали: "Біля Красного живе декілька кацап
ських родин. IDD. житла пізнати з:д_алека: вони обдря
пані і всяка нечистота х.руrом вих ... " 
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Свою рі\ЦНу мову селяни нооивали "мужицькою", 

ЧВІС'ІІіше "українс:юtою". 

Теперішніх старшобратсьхих назв - "росіяни", 
"рооіІЙСька мова", - тоді в 1919 і 1920 роках, ще не 
було. Вони були зовсім чужі і на шляху нашоrо походу 

ми їх не чу ли. 

Для на.с, галичан, бу ла серед селян прийнялася 

назва "rалічани" і ця назва чомусь зазбручанським 
українським селянам була більше по-душі, а ще ви

мовmше і простіше "анrлічани". З ~єю назвою ми й 
почали нашу славну "анаба:зи~с" - похdд на Київ. 

Вранці, 18 липня 1919 р" хомаццув·ания куреня 
стягнуло наші застави з надзбручансь'КИХ окопів у Ні

врі Іі курінь по "столбовій"") дорозі відійшов на схід, 
у Фридрихіазку, а дpyroro дня в Нагоряни. 

На широкому сіл~ькому ма~ані у Фридрихівці 

- збірка. Курінь слухав денного на•казу, в якому ду

же Чітко було наголошено, що революція витворила 
в На:ддніпряшцИІні нові форми І'рОМЩЦІСЬ'кого життя, 
а здобута свобода піднесла в кожного громадянина по

чування ті1дности JПОІДИНИ. Українсь'Кі селяни горді, що 

вони :важ~ий співчИ'нник у твореннІі У ~раїнської 

Держави і дуже вра·зливі на всяку знев·а:гу і на кожне 

безправне поаягання на їхнє майно. 

Курінний наказ, м. ін., перестерігав стрільців пе
ред будьякими спробами самові•льних реквізицій та 

в ім'я доброї слави УГА закликав до наІЙ'коректнішої 
поведінки сутпроти сел.ян та й взаrа~і супроти всіх rро

ма[Ц.ЯН. На:ztцІНіпрянщини. 

М) ,.оrолбов.и~ми" з расііЙСьха назива.ли в У:краікі юращі до
роrи, що с.полу~чували вМКіЛИВіші а№іністращіІйиі ІtуІНкти. Здовж 

ТИІХ до.рі!r буurи телеrрафічні стовпи і від ЦЬОІІ'О пШшІа н&заа 
"сто.D'бових". 
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"Наш шлях - ~інчив наказ - -через Київ -ка 
Львів!" 

Клич "Через Київ на Ль!Ві•в!" - стрілецтво прий

няло з найвищим одушевленням. Кожний вірив, що 

по звільненню від большевиК!ів України, по звільнен
mо Золотоверхого Києв·а - вся військов·а сила Укра

їнської Держаrви буде повернена на З'Вільнення захід

ніх ·земель України, на звільнення Львова1111). Потіша
ючим у цих сподіваннях було ще й те, що, як нам 

з припадкових газетних відомостей було відоме -Най

вища Рада держав Антанти справу Схі'ДІНЬої Галичини 

розглядала як питання оюре~мої У'КРаїнс~кої націj.ональ

ної території, що ві:д,цілилася від ав·стро-угорської мо

нархії d цю країну мtісцева людність проголОІСила окре
мою українською республікою. З цієї рації вояки УГА 
виправдовували і•снування урЯ'ду ЗОУНР і в його існу

ваН'Ні бачили конечну життєву потребу. 

Тим ча•сом тверда дійсність повертала увагу куреня 
ДО вужчих ЖИ'М"ЄВИХ справ. 

55) На~ді~я і віра в поворот до вільно;ї Гаnичини оновлюва.лася 
в ряща•х СТІРіІJІецт.ва УГА ще раз аплитвом обіцянок :ценікі•нс:ьки~х 

пропаrаторіІВ nLСЛ'я того, ·яtк На•ча.лЬІНа Ком.а'Нда У·ГА 16 листо
пщца 1919 р. ІПЇ~а·ла у~мову з Деніаtіном. 

Деніа!::Ьн у свОЄІМу :ма~·RtЧен~ні ~про 11ЬдІбу1доо1.У ,JадЬной і н;едє

Л·імІой Россії" ІВ.Ї\Ц самоrо 11<JІЧ.аТКУ' як став· "тл:а•ЕІ1'ОІКО.\Іан:д'У
ЮЩИN" .зма~rа•в 1до того, щоб РО131rрО'МИТи у~краіНські аІРмЬї і ліІК

ві~дУ'&ІlТИ питання ук.раЇ•НІСЬІКО~ держа·вности. 

З ціІЄЮ метою !В•Ші ІВ ІГРУІЦ'Ні 1918 р. через ~есу і Чорне море 
ВИСЛЗІВ ,до Пмюці бриrаду ПІОЛІК. ЗієІліНІСЬІКОГО на "СОф;ЇН!t'НЇ•Є с 

полЬІС'Кой арміm'', а з черги, в сіJч!н.і 1919 р., :цля заключення 

Ві!ЙІСЬКОІВОГО союзу з ПОЛЬІЩеtЮ" rпіоелав у Варшаазу ІПОЛК:. До.лин

СЬІКОГО, бо Дені:кі:н "ii.'l:reл в в~ оrромное зна•ченіє соє~ц.і

нєніІя ДоброволІRесхой АрмШ 1с полЬІСІК:Мі оеіл:nш." {"Очерхі", 
т. 5. ст. 175). 

HЗІPeurri обі~цянхами похсщу 111а По.льщу дУ'Рили С'І'рільцllв 
(Ч)WА больwевищькі аtітатори на правесІН.і 1900 р. 
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ПіІСля переходу Збруча, у Ні.!Врі - Фридрихівці, 
в .яких ми ·були задержалися для віщпочинку, курінь 

начислював 336 вояк!ів харчового стану, але забезпе
чення харчами не мав жодного. Над куренем нависло 

марево голоду. Проsііянтура ІІІ корпусу залишила хар
чові склади десь на захі.цньому Поділлі, в Галичині, 

а ·по цей бік Збруча треба було її організувати наново, 

В мі'Сцевих селЯ'Н трудно було щонебудь куnити, дар
ма, що на полях кожного села - в степу, паслися отари 

багатьох 'СОТОК рогаrгої худоби, овець і такі ж стада 

свиней. 

Селяни не виявляли найменшого бажання прода
вати нам щонебудь. В Призбручанщині, в Ніврі і Фри

дрихі'вці, пропонували нам не хліб, і м'ясо, і не пашу 
для коней, але ручні tранати, набої тощо і то в заміну 
за шкіру-цукор. 18 липня курінний наборовий привіз 
з новоорганізованої провіянтури 8 бриrади невеликий 
приділ поганих кукурудзяних круп. Кухарі по сотнях 

зварили рідку-ріденьку "чир-зупу", для смаку дода.ли 
пару цибуль, петрушки і стрільці їли цю юшку із сма

ком. Той самий приділ був і в черговmс днях. Не краще 
було з харчами у ·військових частинах УНР. Трапило

ся, що в ті тЯЖ!К.і ~і в с. Володіївцях б. Нової Ушиці 

ми зустрілися з невеликим відділом партизан, що пе

ребилися з того на цей бік фронту. У Володіївцях вони 

станули ві,фІочивати. Милrі. і веселrі. хлопці. В них з не

абияким -смаком я пив чай, запарений в кітлі польової 

кухні зі ·звичайної сливкової гилячки. - "Підемо впе

ред, буде ·в нас чай Висоцького, буде кращий хліб, са

ло. Тепер, козаче", - підбадьорював їх старшина -
"пий цей сливковий нектар, закушуй хлібом з часни

ком, бо часник всяку хворобу вбиває, а про сало ду· 

май"." 

Перший приділ хліба по 250 rра'Мів на стрільця 

170 



курінь дістав 21-го липня в Довжку, а плат.ню по 110 
гривень одержали 27-ro липня в Новій Ушиці"). 

З Наrорян, 20-·го ·липня курінь перейшов у волосне 
містечко Довжок б. Кам'янця. 

Колись, 1909 р. мої старші товариші, джиrуни 

("шлєrери") в стрийській утраквістичній гі:мназії за

любки спі:вали: 
,,Під Камінцем, під Подольським, 
Стоїть цісар з своїм войськом. 

Стоїть цісар та й сумує, 

Більше войська потребує ... " 
Про якого ці'Саря сmвала пісня, я ні·коли не думав, 

але коли в неділю, 20 липня рано, я вибрався до Ка
м' ЯІНця57), що від Довжка 4 км. на схід, і станув перед 

його могутніми старе"З'Ними мурами на вЩ.цалі 100,..150 
кроків, зрозумів, що в даmшну, хоча б у XVII - XVIII 
сторіччях, при тодішніх воонно-теХ'нічних засобах 
шгурмувати фортецю Кам'янця було 'Нелегке завдання 
і тогочасним .стратегам приходилося круто, а цісареві, 

що про нього згадує на,родня пісня - бу ло чого суму

вати. 

Я стояв при входd. ІНа хам' яний міст над Смотри

чем, що в rранітному руслі сріблився на дні глибокого 

яру. По другому боці моста сіріли, чи радше чорніли 
суворі кам~яні мури, а з чорних отворів-бійниць вm:о

кої башти холодом гляділа гроза могутньої колись фор

теці. Народній співець могутности кам'янецької твер

дині ма'в оправдані 1111ід'СТави звеличувати Кам'янець, 

58) :Юр.і!м ·rривень були ще в oбiJry іН!Ші ~ові знаки: "ло
па'ІUtИ" - 50-ас:арбов.анцеві бІІІНЮНоти ЦентралЬІНоі іРащи; "аеро
ПJІЗІНИ" - 50-200 111рИІВИеtві баашm0'1'и з часі!в rетюrанату, а най
.вищу ціну і пomrr :мЗJІи ,.,катеринки" - 100 рубльові ба:н:юноти 
з. чаІС.ів :ЦЗ>рату, на яких б\уІли ІПОфУдАЯ цариці: !Катерини. 

Не :приймІІІ.Ла лІСіДність большевицьхих ,,ІКрЕІЦИТНИ!Х білеrrІв". 
17) За царату іК.а~м"я!нець був осІ\цко.м rубериатора. ЛюднОС'l'и 

в кІістl б. 70.000. 
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як "город славний, Богом фундо:ваний". З почорнілими 
мурами яскра'Во контрастували покриті зеленою снід

дю мідяні бані церков, rотичні вежі костелів, гострою 

стрілою височів мінарет, пам'ятка турецького воло

діння у XVII ст.; в яру Смотрича, у підніжжя фортеці 
притулилося 111ереД'Містя Карва,сари, де колись зупи

нялися турецькі .купці. 

По кам'яному мості я перейшов у "Старий город", 
а ·звідтіль по такому ж 'Другому мості - у Нове місто. 

На Новому Пляні зайшов у церкву. Була якраз пропо
відь. Батюшка читав її по-московському з якогось ста

рого збірника і читав так погано, що важко було схо
пити тr;уrмку читаного. 

Міща'Ни Кам'янця зустрічали вояків УГА приязно. 
З острахом вони згадували большевиюів і жахливу ЧК. 

З члеиів тієї ·кривавої установи з особливою огидою 
згадували чекісrку Фаню, вродливу жид1івочку-садист

ку, що в кожній невідомій їй людині бачила "контру" 
(контрреволюціонера) і жертви своїх хворобливих пі

дозрінь ·непер~'і~рливо стріляла. "Мой наrан сєводня 
ЄІЦО не завтракал" - заповідала вона свою криваву 

"працю" вампіра, яІGЦо до сніданку ще не вспіла була 
загнати кулю в потилицю жертві свого садизму. 

В Кам'янці вже виходили українські часописи: 

"Стрілець" - орган Диктатури ЗОНУР, чи радше На
чальної Команди УГА; "Трудова Громада" - орган 

партії оеоціяmсті'в-революціонері!В; "Каменярі" - орган 
Залїзного Загону УНР і ін. Почав також виходити орган 

уряду УНР - "Україна". 

Наладнувалося організоване громмське життя. 

У село Довжок я вернувся по полудні. Другого дня 

після "кави" курінь рушив до Кам' .янця, а звідТ'іль, не 

перериваючи маршу, крутим шляхом у глибокому яру 
в околиці Кwгайгороду, до цього містечка. 

У Китайrород увійшли в супроводі громової бурі 
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і в ньому заночували, а рано, 22-го лиnня, відійшли до 

с. Володіївці. Переночувавши, знову крутими ярами 

в околиЦі Привороття перейшли в с. Пісець. Зак.вати
рували у напі:в-зруйнованому фільварку ("економії") 

і в ньому простояли до 26-го липня. В селі гарний новий 

шкільний буДИІНок. Учитель в армії УНР, на фронті. 

В його помешканні гарна бібліотека, збережена нена
рушеною, дарма, що в настроях села позначувалися 

впливи двох, чи трьох бувших армійських депутатів 

до "солда'rеЬІКИХ рад". В бібліотеЦІі вчителя пишалися 
видання київського видавництва "Час", річники жур

налів "Украrнс:ь1ка Хата", "Сяйво", "Літературно-Нау
ковий Вістник", "Велика історія У ~країни" Михайла 
ГрушевсЬІкого, "Історія Української Літератури" Сер

гія Єфремова та ін. 

По полудні, 26"го липня, відійшли до Нової Ушиці, 
у повітове ·мі;стечко, і розташувалися на передмісті, на 

північ від міста. В неДілю, 27-го липня, курінь проде

філював на мkькому майдані - "базарі" перед гене
ралом Антоном Крав,сом, командиром ІІІ корпусу. Опі

сля слухали польової Служби Божої. Того ж дня одер

жали вояцьку платню. 

Стрілецтво 11ідживало. 

Чим дальше на сХ'і'д, у глибину Поділля, тим біль
ше кривавИІХ ·слідrв ми зустрічали по большевиках. На
прикла'д, в Нові!Й Ушиці число роз·стріляних, як нас 

інформували, було понад 100. Нк на початки комунізму 
- це число поважне! Про те, {:кільки горя-жаху пере

жила українс1:1ка люДІНість за час короткого володіння 

червоних, :між іНШИІМИ, проречисто говорили трагізмом 

матірнього бото споВ'Нені слова, вириті на одному тим

часовому 'Нагробному хресті на :новоушицькому цвин

тарі, на могилі розстріляного: "Мій сину є:циний, не
винна жертво!" 

Не диво, що людність Нової Ушиці, а далі й інших 
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місцевостей Поді.л.ля і Київщини зустрічала нас щиро

сердо, вітала як рідних: "Ви - щира Україна" - rо
ворили нам. 

У міжчасі курінь реорганізувався. Дев'ятим Роз
порядком Диктатора ЗОУНР, д-ра Євгена Петрушеви

ча, на внесення Начальної Команди УГА, з днем 1-ro 
серпня 1919 року пор. Данило Бізанц, командир куре
ня, бyts іменований сотником, чет. Василь Юрченко 
поручником, а хорунжі: Лука Луців і Осип Фодчук -
четаря~ми. 

В свою чергу командування третього куреня пере

вело іменУ1Вання підстаршин і, реорганізуючи курінь, 

ліквідувало Десяту сотню, по давньому задержуючи 

три 'CO'Nli і відділ кулеметіВ. По реорrанізації команд

ний склад ·куреня пРЄ\ЦіСТавлявся так: командир куре

ня - сот. Данило Бізанц; його адьютант - пор. Петро 

Кривоносюк; командир Сьомої сотні - пор. Володимир 
Струць, В()СІ)МОЇ - пор. Степан Слюсарчук, Дев'ятої -
пор. Василь Юрченко, ві.ц:цілу кулеметів - пор. Воло
димир Федаиків. Четарі - Олекса БалІЩЬІКий, Михайло 
Шамущовськиtй (з Пр.яшtівщини), Лука Луців і Осип 

Фодчук та хорунжі.: Іван Мурин, Пилипчук і Клим 

Царук, а з підстаршин - бунчуЖ!НИЙ І!Ван Гусак, бу

лавний старший десятник Василь Ілащук та булавний 

старший десятник Роман Яtвдошняк - командували 
чотами. 

На становищах ройових виявили себе проворними 

вояками і командирами ст. дес. Боднар, дес. Бортей, 
дес. Федір Тафійчук і дес. Василь Крехівський. Ст. 
дес. Михайло Ясі:нський залишився командиром від

ділу телефоністів, а бул. ст. дес. Іван Данищук - від

ділу санітарів. 

Куріиним обозом, як до того часу, командував 

чет. Василь Маюси:мець. Його помічником був ст. дес. 
Іван Кокорудз. Сотенними діловодами залишилися -
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бул. ст. дес. Франц fypa, ст. дес. Іван Стефанців і одно
річний вістун Федь Кушнірик. 

Харчовий стан куреня нараховував 336 стрільців 
і підстаршин та 14 старшин. З цього в бойовому стані 
було 268 стрільців і підстаршин та 13 старшин. Відділ 
кулеметів мав 4 кулемети марки "Шварцльозе". 

З 1-ro ЛИПІНЯ ми віді~йшли до Берлинець Лісних, 
25 км. на схід від Нової 'Ушиці, при залізній дорозі 

Жмеринка - Моrилі'В. Село велике, заможне. Багато 
хат під бляхою, серед старих лип під мідяною бляхою 
гарна дерев'яна церюва з прегарним іконоста-сом і ми

стецької роботи картинами на тлі гарно розмальованих 
стін. Поруч церкви приходство, напроти, через дорогу, 

в тісному приміщенні школа, а через майдан, 200 - 300 
кро:юів на захід, кооператива. 

Берлинсь'кі селяни прийняли нас прихильно. Мі-с
цевий панотець свідомий українець. В йото rостинній 

хаті я перебув декілька приємних хвилин. Панотець по
ставний, 50 - 60 роКів спокійної вдачі особа, прист
расний пасічник, не rрішив балакучістю, але в рОзtМові 

на тему тогочооного міжнароднього положення "Украї

ни, говорив енергійно: " ... ну, що ж, платимо дань крови 
за Переяслав, за нерозумну віру козацької старшини, 
дорадників Великого Богдана, в единого царя право
славного". В церкві панотець читав проповіді по-мос

ков'ському і подібно, .як батюшка в церюві на Новому 
Пл.яні в Кам'янці, читав без дуШі, безбарвним втомле
ним rолосом. Дружина панотця, "матушка", круглень
ка, середнього росту добродійка, любила побалакати і 

щиро погостити "чим хата багата"; молоденька, 21 ро
ків, вродлива невkтка розважала гостей грою на роялі 

(піяніно). Грою розважала тугу за чоловіком, що в той 
час, як старшина арМіі УНР, був на фронті під Вап
няркою. 

В Берлинцях ми перший раз зустріли на залізнич
ні:й станції імпровізованого "панцерника", що з-під 
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Жмеринки приїздив у Берлинці по воду і дрова. На 

станції кілька товарних вагонів, з написами "РСФСР". 

Ці букви люди розшифровували по-різному. 

Селяни Берлинець та й іншх сіл Поділля турбу

валися, що в школі нікому буде наtвчати дітей. "Учи

тель у бат~ка Петлюри, на фронті!" - говорили без

радно. Вся надія була на священика і його дружину. 

Навчання в школі обмежувалося тільки до зимових 

місяців, бо ІВже з весною - "нікому робить в хозяйстві 
і в полі". 

На протилежних, як па!Нотець з Берлинець і його 

родина, позиціях щодо самостійности України стояв 

батюшка •села Івановець, що в них, у перемарші на 

Жмеринку, курінь ночуІВав з 5-го на 6-го серпня 1919 р. 
Івановецький батюшка тИІПовий малорос. В хаті, як 

дуби два сини-офіцери, що, дякуючи )"КраїІНсьJсій зброї, 

ви.лізли з криївки, одначе не спішилися вступати в ря

ди армії УНР і під її прапорами воювати проти боль

шевиків. - " Падаждьом сщо" - відповіли вони ци
ніч~но, коли про це заnитав їх пор. Кривоносюк. Впро

чім оба сини і їх батько - батюшка визнаrвали про

граму роз11ромленого "Кіевскаво Національнаво Цент
ра", що нелеrально організувався влітку 1918 р. і ста

вив собі за ціль пропаrувати в державах антанти, що 

"укрЗІінскаво rосущарства нікаrда не било" та й, що 

"украінци не 'Нація, а політіческая парті'я, взрощонная 

А!встро-rерманіей". До гетЬІМана і Українського Націо
нального Союзу "Центр" ставиВ'ся "с в'елі<чайшей враж

дебностю" - ·пише Денікін у своїх "Оч:ерках", т. 3, 
ст. 186. 

З розмов з івановецьким панотцем і його си:нами

офіцерами було ясно, що об'едИ!Нителі-малороси дожи

дають добрармі:ї ген. Денікіна, бо їм було відомо, що 

В'ін ще в травні почаІВ проти большев:и~ків офензиву з 

Кавка:зу і Дону. В продовженні ціеї офензиви армій-
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ська група добровольц~в ген. КуNпова 24 червня 1919 
року здобула Харків, а в половині липня того ж року -
Полтаву; армійська група ген. Шкуро, після бою з ва-
1·агами на той ·час опільника большевиків от. Махна 

під Гу JШЙІполем, 29 червня захопила Катеринослав і 
по Правобережжю прямувала на Зиа.меику; з півдня, 

в напрямі до долішнього Дніпра, посувався корпус 

ген. Шілінrа. 

У тон програмових постанов "общерусскаво, Кі
євскаво Національнаво Центра", ген. Денікін, набли

жаючись до Києва, оприлюднив в половині серпня 

1919 р. "Обращеніє Главнокомандующаго к насєлєнію 
Малоросії", в .якому писав: "".К древнєму Кієву при

бліжаю'ІІся полкі в нєудер:жІ~мом стрємлєнії в·єрнуть 

русскому народу утраченноє єдінство, без котораво вє

лікій русскій народ, обезоільонний і раздробльонний, 
тєряя молоди.я поколєнія в братоубійствєнних мєжду

усобіцах, нє в сілах бил би отстоять свою незавісімость; 

."то єдінство, без которато нє создалась би мощная рус
ская рєч, в равной доле сотканная вєковимі усіліями 

Кrі.єва, Мос:кви і Пєтроrра~а. 

Желая обезсіліть русское rосударС'ІІво прежде чєм 

об'явіть ему войну, нємци задолго до 1914-ro rода стрє
мілі'Сь разрушіть викоозанноє в тяжелой борбє єдінство 
русскаго племені. 

С етой целью і:мі под:цєржівалось і раздувалось на 
юrє Россії". стрємлєніє отторrнуть от Роосії малорус
скую вєтв русскаго народа по~ц іменем "У·краі1нской 

Держави". Билиє ставлєнні'К!і. немцев - Петлюра і ето 
соратнікі, положівmі начало разчленєнія Россії58), про
должают і тепер совершать свайо злоє дело созданія 
самостоятельной "Украінской Держави" і борби протів 
возрождєнія Єдіной Россіі". 

58) Оце ,,ІН.а•чал·о ра~зчЛ'Є'НfЄ!Нtя Рассіі" держаІВний сеюретар 
США - Діи Раск, ві~цІніс у С'ВООМУ відОІМ'О!М'у ~протиукра·іrнському 
ВІ1С'І'у'ПЇ 19611 р. - ДО ІІОJІОВ'ИІНИ 19 сторі'<f'І:я. 
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Оставляя государствєнни~м .язиком на всьом про
странстве Россії язик р~ск:ій, счdтаю совершенно нє

допусrімим преслєдованіє малорусскато народного язи

ка. Каждий может rоворіть в мєстних учреждєніях по 

малорусскі. Частния школи, содержімия на частния 
средства, моrут весті преподаваніє на каком уrодно 

язикє. В казьонних школах, єслі найдутся желающіє 

учащієся, моrут бить учрєждаеми урокі малорусскаго 

народного язика в его классическіх образцах. В пєр

виє rоди обученія в начальной школе может бить до

пущено употрєблєніє малорусскахо язика для облєr
ченія учащимся усвоє:ші.я пєрвих начатков знанія. Рав

ним образом нє будєт нікакіх оrраніченій в отношенії 

малорусскаго .язика в печаті"50). 
З неясними, а радше з глухими поголосками про 

кличі Денікінського "Обращенія" - курінь зустрічав
ся на Київщині, коли 23 серпня осягну~в район Хва'Сто
ва, а докладно во.яки Восьмої бриrади познайомилися 
з ним після тоrо, .як по відвороті з Києва бриrада за

держалася через день-два у Хвастові, а 3/8 курінь в та
борі полонених у Дарниці. 

Українська людність широко переповідала кличі 

"Обращенія" - "деніхtнську програму" та й, інтерпре
туючи її - щиро обурювалася, бо в "Обращенії" ба
чила намагання Денікіна зні'Вечити всі революційні 

здобутки У1країни. Зокрема українська людність не
простиму оби;цу mдчувала !В цинічному за'Переченні Де

ні·кіном живучости української нації і в його намаганні 

- заперечити їй праІВо до вільного життя у самостій

ній, незалежній від Моск:ви Українсь'Кій Державі. 

58) Виложені ІВ "00ращені1 Гла'ВНокомандуЮІІЦа'І'о" засащи 
деніхіН'СЬІХОЇ політики на iYІКprahd, зОІКрема - tЩцнасно украін

сьхоі :ку.льтури і мови - ІПОІВНіІСТЮ ІЗа!СТОС!У'Ва.пи большевихи, 

впро.вадИ!ВІШИ тіJІЬІХИ незяач:кі' ЗМіІни~ ІВ териіІнолоrіі. 
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ВПЕРЕД! НАСТУП НА ЖМЕРИНКУ І КОЗЯТИН. 

БОІ ЗА ВАСИ.1ІЬКІВ 

Насвітлюючи заrрозу У·країні з боку Денікіна, ми 
дещо випередили черговість розвитку подій. 

Наш Тре'ІІій курінь дорошеяківцtів у міжчасі під
ходив до фронту у Ж.м.ери:нці. Через село Севери:н.івку 
і Шстечк:о Ста'Нислав'Чи'К сот.ні куреня наблизилися до 
наказаного фроІГГового відтинку на відцаль 4 - 5 км. 
На ранок, 9 серпня, штаб куреня опрацював де
талі наступу на жмеринський залізничий вузол. 

Досвіту ·курінь скрі~пив на визначеному бриrадним 
наказом відтинку фронту лінію, що її держали парти

зани, Першого київського повстанського полку, який 
розпоряджав 6-ма польовими гарматами і мав у своєму 

складі приблизно 400 бойових козак:іJв-партизан. Здовж 
бойової Jl!і.нії відбувалася рушнична перестрілка, що 
помітно слабшала; два большевицькі пащеропоїзди

черепахи, що маневрували по залізній дорозі, марку

вали свою бойову чуйність короткими серіями з куле
метів. 

Кажуть, що "в страха велюкі очі" і страх станув 
нам на послуги. Наш прихід під Жмеринку попередили 

крилаті вісті, що "йдуть анrлічанє". Червоноармійські 
обороІЩі. жмеринського залізничого вузла хrід ослоною 

панцерних поїздів утікали. За деякий ча·с оба панцер

ники несподівано подалися в сторону станції. В ту сто

рону пішла стежа наших роЗІВідувачів і на окопі укріп

леного становища, з якого ще досвІі.ту давала про себе 

знати большевицька застаа11, замість ті~ї застави 

знайшла лабатим письмом написану "Об':яву", що при
бита до застромленого в насип окопу відламку дошки 

попереджала: - "Драться не будем, но". (тут нецензур
не московське слово) ."даtоніш!" Куди храбріші кличі 
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обороняли саму станцію. - "Вперьод, товаріші - вре

мя не ждьот!" - красувалося патетичне, комісарське 

на одному покинутому панцерникові; на іншому по

rрозливе: - "Ми не пожалеем вернаво друrа - каrда 
враr стучится во двор!" і т. п. 

В Жмеринці дісталася в наші руки прецінна здо

бич: 40 ваrонів амуНІіції і великий запас оперативних 

мап з теренів У'країни, видання російськоrо rенштабу, 

яких ми зовсім не мали. Крім цьоrо ми здобули дорогі 

для нас продукти: сіль, цукор, тютюн. Жмеринку ми 

брали майже голіруч, маючи ледве по кілька набоїв 

на рушницю. Послуrовуючись виключно інформаціями 

селян, йшли ми вперед майже наосліп, окрилені тіль

ки кличем - "Через Київ на Львів!" 

Курінь розташува.rвся біля залі1зничоrо двірця і 

згідно наказу штабу 8-ої бриrади задержався в зайня

тому районі цілу добу. 11 серпня відійшов в с. Семаки, 
що ві'д Жмеринки 8 км. на схід, а від 13 до 15 ceprrnя 
простояв в забудованнях цукроварні в Гнівані. Продов

жуючи наш нестримний похід, через Стрижавку, Він

ницю, Калинівку, 17 серпня в Котюжанах ми ввійшли 
на терен Київської губерНІії. 

Були запізнені жнива. В нашому поході через усе 
Поділля аж по Голендри (чеська колонія), до яких 

прийшли 18 серпня 1919 р., ми проходили широкими 

українськими шляхами, неначе викроєними в дорід

них житах і П'Шеницях, що перезрілі - як rоаподар

ським оком помічали нallli покутяни - "кулили" на 

безмежних - здавалося - ланах свое буйне колосся. 

Вітаючи нас, селяни тих околиць зараз же з'ВІірюва

лися нам із своїх rосrюдарських клоrrотів: - "Больше

вики дрижали пере:ц партизанами, тому забороняли 

нам виходити в степ. Через те й хліб у нас перестояв. 
Чи можна йти жаІТи?" - питали. 

Людність вітала нас сердешно. Окремі сільські 
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громади і містечка пильно :цбали про те, щоб заздале

гlдь приготовити нам юватири і забезпечити харчами. 

Бувало, що коли ми в'ідм:овлялися в селян від обіду
вечері, вони ображалися. - Ви воюєте за 'Україну і 

захищаєте нас, то чому нашого хліба-солі цураєтеся? 
- питали з докором. Дещо стриману, а радше обов'яз

кову прихильність ми відчували з боку поляків, уря

довців великої цукроварні в Гнівані; жиди в містечках 

виявили свою У'служливість і готовість до різних по

слуг. 

Большевики відступали поспішно і, щоб не рвати 
з ними бойового контакту - в Голендрах був поста~
лений для куреня окремий поїзд, яким ми поспішно 
від'їхали в напрямі залічничого ·вузла в Козятині. На 

кілька кілометрів перед Козятином поїзд під обстр:ілом 

большевицької артилерії зупинився і курінь на пе
редостанній до Козятина станцИ мусів поспішно ви

вантажуватися. На віддалі 2 - 3 КІМ., ліворуч від станції 
і заліз11ої дороги, ми П!і.шли в обхід міста, прямуючи на 

ліве крило настуmаючої на Козятин нашої армійської 

груnи. В передвечірніх годинах розстрільна залягла на 

легко похилому узбіччю лагідної холмовини, на пі'В

нічному сході від мі1ста. Смерком підійшли до станції 

на ві:цдаль одного кілометра. Большевицька артилері..я 

прив·італа нас rранатами; з панцерника, що обережно 

викотився із залізнодорожної прогалини лііса, затако

тіли кулемети. Віді:звалися батерії сот. Брандтнера. Під 
їх цільними стрілами скоро замовкла большевицька 

артилерія і поспішно сховався за засло11у лkа пан

церник. 

Вечоріло. Небо затяглося густими хмарами, на зе~м

лю ллгла пітьма. Заrгриміло і ринув зливний дощ. Ліве 

крило розстрільної підходило на той час до забуду

вань залізнодорожної школи, що від станції не даль

ше, як один кілометр і, займаючи терен школи, там 
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скрилося; праве крило, щu ;:iii~O узбіччя холмовини, 

дещо вище залізної дороги, знайшло захист за довгими 

рядами полукілюів неда1вно зложеного збіжжя. Дощ 
скоро перестав падати. Під ОСЛ'Оною ночі кухні при

везли обід; на рейках заліЗ1І0ї дороги знову з'Я'Вивсл 
большевицький панцерник-черепаха і на віддалі двох 

:кілометрів від школи зупинився. З боку станції і міста 

долітав у наш бі:к дивний гомін. По пШночі в обі сторо

ни вислали стежі. За яку годину від панцерника по

чулися вибухи і майже одночасно панцерник подався 
назад. Десятник Тафійчук налякав його ручними rра

ната:ми80); коло третьої години перед світаюrом про

відники другої стежІі. - була:вний старший десятник 
Василь ІлаlЦУ'к і дес. Крехі:вський, голосили, що боль

шевики залишили пасажирсьtку станцію і місто, а їхня 

тилова охорона ще перебуває на товарній станції. 

Світало, .як курінь обс·адив К'О'Зятинську вузлову 
залізнодорояшю станцію і сильніші стежі вислав у 

М:і'СТО. 

На станції захопили паровози і багато вагонів цук ... 
ру Т'а солі. 

Було свято ПрrображЄІНня Господнього - Спаса, 
19 сЩ>пня. Перед полуднем приїхав у місrо штаб Вось
мої бригади. Ії командирові, отаманові Гофманові, прещ
ста:вники міста вручили великий блакитно-жовтий пра

пор. 

По полудні прийшла зміна. ·Наш Третій курінь 
відійшов у призначений район на кватири. Стрільці 

раділи св.я-ченими овочами, якими обдаровували їх мі
щани, верrаючися з церкви. 

Другого дня, 20 серпня, до пі.'Вночі тривооо і збірка. 
Пі~вrодини опісля у забезпеченому бойовому порядку 

курінь рушив на схід. Вранці, 21 серпня, :ми увійшли 
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в містечко Бі.п.оnі.п..п.я.. В околиці виявили ватагу боль

шевициmх мародерів-rраІбіжників, що загрожували Бі
лопіллю і власне тому затривожено курінь в Козятині 
і штаб бриtади наказав похід для забезпечення людно

сти того 'М'і~стечка від нападу. 

Настуm1у добу курінь простояв у Чорнорудці, а 
звідтіль 24 серпня знову валкою поїзду від'їхав на 
Хвастів. Ночували в с. Велика Ліщи:нка, що від сусід

ньої Су.п.та'Нівки неначе відмежована високим валом, 
який, здавалося, Д'Овжелезним змІієм - велетнем поповз 

з північного заходу на південний схід і в сизій далі 

степу розпливався опога:цом нерозrащаної старооини. 

- Це "Змієві вали" - пояснювали селяни. Вигляд 
валу породжував дуМІСу, що це, мабуть, оборонний вал 

пра-предк.і!в населення Київщини - полян, які тим 

валом забезпечувалися від орд степових К'Очовиків. 

Вранці, 25 серпня, минувши Велику Султанівку, 
курінь, rотуючися до наступу на Васи.п.ьків, зайняв 

ВосЬІМою сотнею випадові становища на с:юїщ від села, 

на узліссі від С'І'Орони зшлізнодорожньої станції Ва

сильків. 

Заки ми зорієнтувалися в положенні, з тої сторони 

над'їхав по залізній дорозі паровіз. Зрівнявшись з роз

стрільною, задержався. З паровоза вийшов адьютант 

от. Гофмана, сот. Тавчер, що зарискуваtв особисто по
знайомитися із ситуацією на фронтовому відтинку Ва

силькова і поїхав туди перед розстрільною. Сот. Т·ав
чер11*) інформував пор. Слюсарчука, командира відтин-

1са, що большевики ще тільки у Василькові-місті81а); на 
стmщії стоїть імпровізов·аний з дов·гих бальків "панце

ропоїзд" "Боrунець" одча'ЙДуІІІного "батька" Твардов
ськоrо, що увігнався між червоних і їх розіmав. 

щ) Помер 5 .~ІИІС.ТОПада 1919 у D1daasн:i. 
11а) 6 ВІИ. на схід вЩ С'1'8!ІЩШ. 
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Розстрільна рушила в напрямі станції Васильків 

i 11 обсадила, забезпечившися від Кожухівки застава
ми, а 26 серпня по полу~цні, rою ж сотнею пор. Ст. Слю
са~рчух:а, яху двома кулеметами скріпив пор. В. Фе

дЗІНхів, курінь зайняв Васильків - місто. 

При вході у місто мила несподів·анка: стежа сотні 

наткнулася на трьох озброєних вояків, з білими опас

ками на рукавах. Були це люди "городсьхої охорони". 
Вони поінформували сотенних розвідувач.ів, що боль

шевики вийшли з м'і'ста ще до полУ\ЦНЯ і що порядку 

в міс'ІU береже "городс1:>ка охорона", а дальше, що мі
сто дожидає українського війська і для нього приго:

тована вечеря. 

Забезпечуючиоя від всіх можливих несподіванок, 
сотня зайняла мі1сто. Пор. Слюсарчук незабаром зу

стрівся з представниками міста і зажа'д'ав, щоб у місті 

в·сю ніч було світло. Всі ваІЖливіші пункти були обса

джені залога'Ми. Зв'язок Мііж окремими пунктами вдер

жували кінні роз'Ї'зди. Пізно ввечорі увійшли в місто 
дві другі сотні куреня, які змінили сотню пор. Слю

сарЧ')'!ка. 

Ще до при~оду в місто цих двох сотень і штабу 

куреня, пор. Слюсарчук: зредагував "Об'яву". В ні.й 

пояснював, хто ми, чого прийшли і за що воюємо, на

голошуючи, що головне наше зав:цання - захист Укра
]"нсь·кої Народньої Республіки, що її український народ 

здобув шляхом революції. За:юінчува1в "Об'яву" закли
ком - берегти спокій та в ім':я загального добра спів

працювати з українською армією. 

"Об'ява" скоро була надрукована і вже вчасного 
ранку, 27 серпня, читали її громадяни Василькова. 

Большевики на той час окопувалися на полях сіл 

Каплиця, К10жухівка і Путрі·вка, що біля трьох верств 
на північний схід від Ліінії Васильків - за.mізнодорожня 

станція і місто. 

184 



Васильків привіn1е і чисте, в широкій лагідній до

лині, мkто, посерещ .якого сріблилася рLч~ка Стугна, бу

дило у стрілецтва mднесені насrрої. "Наш город, хоча 
невеликий" - інформували стрільці'В міщани - "але 
його оснував князь Вооходимир Великий і в ньому він 

рятувався колись від печеніrів"." Мс~буть, з тих часів 
залишилася старовинна мурована церква, що біліла 
посерещ старих зелених дерев, при ву лиці, лrіворуч, ко

ли увійти в місто від за.mізнодорожної станції. Гордив

ся Василь•ків КУ'ПЕЩDкою школою, а в його господарсько

му житті поважне місце займали дві великі гарбарні. 

Населення - біля 15,000, в цьому, поруч домінуюч'Ої 
українс1>І«>Ї біл1>шости, поважний ві'дсоток жидів, зде

більша куnців і др~бних ремісників. 

Зранку, 27 ... ro серпня, Місь·ка Управа на надзви
чайному зібранні складала командуванню куреня подя
ку за визволення, а староста жидів·сь·кої громади зго

лосив гоТОВІість кожночаІСних послуг своїх релігійних 

співвизнавців. 

У штабі куреня, що примістив·ся в одному домику 

при вулиці, я~а провадила до залізничої станції, не 

за"Чинялися двері. Польові сторожі державної охорони 

безперервно приводили по 2 - 3 "Червоноармійців, .які 

присягалися, що вони "работалі в лесу", або "на заво
де" і "січас" вертаються на "родіну". Між задержа
ними було багато чехів і мадярtв. Деякі з них перекон

ливо запевняли, що вертаються з "плену", інші при
знавалися одверто, що дшли себе завербУ18ати в інтер

національні zrолки, але зроз~іли фальш і втекли. Бу
ва'ЛИ й підозрілі, без сумніву розві~и-аtенти. Іх від
ставляли в штаб бриrа;ци. 

Чимало гумору вніс в штаб куреня "отаман" 
Засуха, дебелий русявий дядько, що прийшов в това

ристві дещо нижчоrо, чорнявого чоловіІJОО, що йоrо за

презентував своїм "начальником штабу" і зажадав 2000 
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"rвінтовок" для свого "отряда" повстанців. "Київ" -
говорив "отаман" - "великий rород. Ми покажемо вам 
шляхи і допоможемо йоrо взяти". 

"Чи ваші люди з вами?" - запита'В сот. Бізанц. 

- "Ні, вони вдома" - ві~овів "отаман". 

- "Це погано" - скооав у свою чергу сот. Бізанц. 

- "Щоб вашим, пане отамане, людям дати 2000 "tвін-
товок", ми мусимо їх бачити. Нам треба перевірити їх

ню відданість справі, що за неї ми боремося. Ви, пане 
отама'Не, мусіли б включитися в ряди Украі'нської Ді

євої Армії і погодитися з фактом, що в нас ви мусіли б 

виконувати тільки те, що буще вам наказане· і не буде 
дозволене діяти на власну руку. Інаюuе в нас відпові

дальні'СТЬ перед воєнним суД'ОІМ". 

"Оrаман" вийшов невдоволений. Мабуть, групу йо

го людей незабаром після rіеї розмови розігнала наша 

стежа на базарі, де вони Піднімали бешкет. По-вояць

кому запрезенту·вав себе сот. Стовбуненко, :командир 
партизанського :вІідц'ілу в кількості ЗО воякі'в-ІJІ'іхотинців. 

Замітною постаттю в rому від;цілі був хор. Мишакин, 

студент Київського Комерційноrо ІНІСтитуту, відваж

ний у боях і завжди, в найскладніших ситуаціях, зрів

новажений. Корисне враження робив також отаман 

Мордалевич, що в розпорядження куреня поставив 200 
повстанців, якими обсадив доручені йому становища 

на васильківському відтинку, між містом та зал. стан

цією. 

За інформаціями розІВіда'lів, вісток від селян, зіз

нань червоноармійців і перехоплених телефонічних на
каЗів большевJЩького пrгабу з Киева:, в пrгабі куреня 
було устійнено, що обороною Києва керують лотиші 

- Лаціс і Петерс, що большевики готуються до проти

наступу і головний удар заплянували на Васильків, а 

дальше, що напроти становищ куреиі:в Восьмої бриtа

ди стоять 1-й, 2-й і 4-й інтернаціональні полки, 4 арти-
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лерійсьюі батерії і кавалерійський відділ Котовського, 

а на рейках залізної дороги три панцеропоїзди-черепа

хи. Разом біля 5000 бійці~в - проти 1200 (без повстан
ців) бойовиків Восьмої бриrади. Але важне буm> й те, 

що в телефонічних наказах червоноармійських коман

дирів помічалося поденервування. Большевицькі шта
бовці о,цн:ИІМ і ти~м самИІМ частина'М на фронті переда

вали водночас зовсім суперечні накази. 

В тому ж часі ми одержали вісті, що до Києва на

ближаються з Лівобережжя білоармійці царського ге
нерала Дені•кі!н:а. 

Майже одночасно ч:асопи:с "Стрілець" приніс не
милі на~м вісті про деклярацію з 15-ro серпня 1919 р. 

голови надзвичайної місії УНР у Варшаві Ф. Пилипчу

ка, б. міністра комунікацій, який запереЧИ'В існування 
УГА як окремої формації та і(:нуванн111 уряду ЗОУНР, 

себто уряду диктатора, д-ра Євгена Петрушевича"). 

Одначе У'Ваrа стрілецтва тоді бу ла звернена на за

rрозу з боку Дені·кіна. В обличчі цієї загрози вояцтво 

куреня реаrувало прагненням - у Києві мусим.о бути 
nерши.м.и! 

ТИ'М часом, пі~ вечір, 27-ro серпня, у Ва·силькові 
змінила нас Друга Коломийська бриrада, а З/8 курінь 
повернувся на старі становища на залізниЧ!ій станції. 

Беручи до уваги всі засоби обережности, зайняв випа

дово-оборонні позиції: Васильх:ів - залізнича станція, 

яр до Ко.жухівки і юрби на право від станції. На ліво, 

в напрямі на Глеваху курінь держав зв'язок з 2/З ку
ренем; на право, почерез поВІСТанців от. Мордалевича 

- з частинами Другої Коломийської бриr~и у Василь

кові. 
Увечорі того ж дня небо затятлося тяжкими хма

рами, а на зем.mо лsrr ла чорна пІіть:ма. Наближався rрю-

11) ·,.стрілець", з третьої декади серnня~ 1919 р" Кам'ЯІНець; 
"УхраkЬІІtи!Й ПрSІПор", ч. 5., іВідень, 27. 8. 1919. 
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кіт грому, надходила буря. Почав па;цати густий дощ, 

що скоро замінИІВся в зливу. Громи вогняними блискав

ками гоготіли над нами і, роз'·яснюючи щохвилини те

мі.нь ночі, шумом зливи і бурі немов допов'Ияли ситуа

цію ві!ЙНи. Са•ме в ту пору під Васильків - станцію 
піfц'їхали два большевицькі панцеропоїз~и і обстріля

ли наші становища tранатами тяжкого ка~ібру. Одно

ча·сно перед становище~м польової за~ста·ви куреня з те

мені ночі виріс ві'дділ больше'Вицьких кавалерисrів, 

прямуючи на станцію. Заговорив наш кулемет і кава

леристи поЧ"Валали назад, а незабаром під вогнем арти

лерії сот. Омеляна Брандтнера від'їхали теж оба ворожі 

панцерники. 

28-го серпня декілька разів піщходили до стано

вищ куреня більші роз·в!іду:вальні больше~вицькі гру:пи; 

по рейках залізної дороти досить далеко маневрували 

большевицькі панцерники, перестрілюючись з "Богун
цем". 

Стрілянина не вга'В·ала увесь день і протягом цілої 

ночі. 

Артилерійський обстріл большевики поновили 

вранці 29-го .серttня і пі:сля довшої піfцгоrови заатаку

вали оборонну лінію Василь·кова, а саме відтинок, що 

його боронили повстанці Мордалевича. 

Б·ол1>шевикам 'У'далося лінію проломити і вони 

вдерлися в мі~сто. Протинастулом, що його силою двох 

сотень 3/8 •куреня пові•в сот. Данило Бізанц з пі'Внічно
го з•а:ходу у ·спів:ції з 2-им куренем 2-ої бриtа;ци, що 

а:та!кував большевиків з південного сходу - викину ли 

большевиків з міс'І'а таки тоrо самого дня. 

На ·вулицях міста· залишили червоні кільканадцять 

бійців убитими, а кІілька людей жовтих "інтернаціона

.'ІІів" забрано ·в полон. 
"Русская плоТіт - моя стреляєт" - говорили во

ни спокійно. 
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Попалось теж у наші руки кіль1кана:дцять осідла

них ·коней-верхівців і 4 вози з амуніцією. 
У протинаступі сотня пор. Вwсиля Юрченка втра

тила сім стрільців пораненими і одного вбитого. 

Визначилися в бою. стр. Василь Доцин і Петро Чор

няк та ін. 

Сьома сотня пор. Володимира Струця того ж дня 

викинула большевиків зі сала Путрівки, а Восьма пор. 

Ст. Слюсарчука - з Каплиці. До речі, з Каплиці ви

полошила большевиків ще 26 серпня стежа очайдухів 
- чет. ОлеК!си Б'а:лицьК'Ого, бул. ст. дес. Василя Ілащу

ка і стр. Микитюка. 
На лівому крилі, під Г .п.евахою, 2/8 курінь відбив 

ата·ку кінноти Котовського, завдавши ворогові по

важних втрат. 

Із спроби протинастуnу інтерна.ц~і•ональна бриrада 
вийшла розтрощеною. Рятуючись, її недобитки втйка
ли за останню перед Києвом оборонну лінію - Волин

сь~кий Пост і Червоний Трактир, - біл·я самих брам 

КИЄ'Ва. 

Другого дня зранку до нової бойової лінії їхав у 

своєму поїзді Головний Отаман Симон Петлюра. Він 
рукою вітав переходячі здовж залізної дороги стрі

лецькі колони, .які в свою чергу вітали його голосним 

"Слава!" З оточення Головного Отамана кидано ле
тючки - "До Братів Галичан!" В них Штаб Головного 
Отама:на висловлюва'в стрільцям УГА признання за 

героїзм у боях на шляху до "Матері ~аїнських горо
дів", вказував на важливість бойових завдань обох 

уюраїнських армій для майбутнього і закликав :цо ви
тривалости у змагу за високі ідеали нації. 
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НА КИІВ! 

Увечорі, 29-ro ceprmя 1919 року, штаб куреня 

одержав наказ-диспозицію штабу Восьмої бриrади на 

ЗО серпня 1919 р. та'К'Ого змісту: З/8 курінь викине 
большевиків з Червоного Трактира і, продовжуючи на

ступ, займе передмістя Киева - Де.миївку, а звідтіль, 

не задержуючись, продовжує наступ в напрямі Город

ськоі Думи, і на Печерське. - "Добровольців росій
ськоrо rенерала, білоrвардійця Денікіна при можливій 

зустрічі з ними" - говорилося в диспозиції, поклику

ючись на наказ Штабу Дієвої Армії Головного Отамана 

- "здержувати, а.л.є ие стрі.t~ятu"83) 

Ніхто ·не морочив собі голови тим, як це можна 

- здержувати, але не стріляти ... ? Настирлива думка 
підказувала, що наказ у такій формі подиктований по

літичними мотивами, що випливали з потреби доброго 

відношення до держав Антанти. Одначе на той час кож
ному з нас було .ясно, що Київ .муси.мо здобути, заки 

до його передпілля дійде Денікін. Зрештою клич -
"Через Киів на Львів!" гомонів у наших серцях твер
дим наказом, поривав до вирішального бою. 

Вчасного ранку, в суботу 30-го серпня, курінь у 

бойовому порядку рушив на Червоний Трактир. Долу

чуваов до нас 4/8 курінь пор. Підгірного, за ним арти
лерія сот. Брандтнера. Резерва бриrади - 1/8 курінь 
пор. Т·арнавського і 2/8 курінь сот. Станимира - ли
шався в районі с. Вита84). Наш шлях на легко хвиля
стому степу променів позолотою ранкового сонця, зда• 

ва'лося, :в переляку придивлялися до наших колон ве-

88) З воєиноrо нота"11Ни~ка пор. КриаОІНосюка і МаріЯІН Кар

пенюк: ,,Ra· Киів", :кап:е~нда.р ,,Бж:тр:иця", ОrаКИІславів, 1922 р. 
84) Та~и же. 
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летні - вітряхи, юрилаті сторожі сіл Путрівки і Кап

лиці; над колонами лунала пісня: 

"Ми йдемо в бій, ми йдемо в бій 
по згарищах руїни, 

за рідний край, за нарід свій, 

за волю 'України ... " 

Могутніми хвилями плила пісня над тихим степом, 

відбива~ь об верхів'я підкиївських борів і звіщаю
чи волю столиці. Розбуджені бори голосною луною від
давали могутнє, молодечо-вояцьке: 

"Бо нас у бій благословить 
моrутній дух Мазепи". 

На великий, святий чин - ЗІД~mалося - благосло

вив нас вид двох високих могил - свідків давньої 
сл~mи нашої Батьківщини. Вони владно піднімали у 

сон.яшню блакить свої старі, горді чола понад роз
кішні сади села Крушинка. Іх маєстатичний вид ба
дьорив нас, будив -почуття повати. В с. Вита на зміrну 

цьом~у поважному настроєві прийшов гумор: з боль

шевицьких газет "Бєднота" і "Красная Звезда" ми 
довідалися, що в районі Василькова нас "розгромили" 

червоноармійці і 'МИ "в бальшой пані·кє" втікаємо... Ки
яни, що різними .стежками пере~сгавалися на цей бік 

фронту, щоб тут за зайву оде!Жу розщобути харчі, опо

відали, що большевики евакуюються, що Київ нетерп

ляче дожидає визволення, що в місті "бутилка" молока 
коштує 3000 карбованців і більше, що в Червоному 

Трактирі закопані 2 большевицькі батерії і т. п. 

Наша дорога вела через широку полосу пісків. Де

далі вона ставала щораз труднішою. 'У повітрі вже від

чувалося осінь, але з погідного неба сонце ще сильно 

пекло. Гарячий білий пісок с.л'іпив стрілецькі очі, 
утруднював хід, в'їдався в розпуклини стіп босих пар-
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тизан. В моіИ пам'яті закарбувала·ся сильветка чорня
вого, інтеліrентного з вигляду юнака: в руці карабін 

на телефонному дроТІі, через плечі звинена у валок 
сопдатсь~ка шинеля, ·а за його босими стопами - кри

ва-вий слЩ. З ним ми ще раз зустрілися в тифозному 
шпиталі ·в с. Демиді!вка б. Вінниці. Там він помер у 

грудні 1919 р. Глибоко грязнуть у пrску ноги гарного 
верхівця, що на ньому ·:козак-інвалід. Мабуть, у війні 

"за царя і отечества" він втратив ліву ноrу і зам:ість 
неї в нього дерев'яна протеза. Але на подив він справ
но сіда-в на коня і справно держа:вся на ньому. Вояцькі 

риси його лиця переконували, що його рука вміла ору

дувати шаблю:кою. В квітні-травні 1920 р. автор зу

стрічав його •в рей:Ді "зимового походу" ген. Омеляно
вича-Па·вленка. 

Пристішуємо наш хід, бо - перед нами Київ. З лі

вого боку доходив щораз сильніший rр:ю.Jсіт гармат. Це 

йшов бій за Волинський Пост. В цю сторону ви'Слали 
стежу з 12 стрільців. Вгорі стрілецьке :вухо виловило 
шум пропелерів, а око зупинилося на трьох пуrнктах

літаках, що рівно плили в синяві соняшних просторів. 

"О, це наші!" - стверджували одушевлені стрільці. 

Ніхто не відчував голоду, втоми. Ми нестримно 

йшли вперед. Аж ненадійно розвідчики аванrарду, а 

згодом і весь від:ціл зупинились. - "Киів! Киів!" -
вирвалося з їхніх грудей сповнене щирим захоплен

ням на вид столиці, озолоченої золотими банями цер
ков. Віст.ка блискавкою пробігла по рядах куреня. В 

очах багатьох стрільці•в за!блитстіли сльози, на обсма
лених стрілецьких обличч:ях .ясніло щастя. А вона, ве

личня, золота, щораз виразніше виростала з-поза ослон 

темних борів, немов владно розглядалася по святих 

горах. 

Незабутнє враження. Відчувалося, що величний 

вид святої столиці 'України очарував стрілецькі лави. 
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Стрільці наосліп рвалися вперед. Небезпека війни і. 
всі можливі перепони перестали для них існувати. В 

бойових рядах держа•ли їх свідомkть великого воєнно

го завдання і почуття карности. 

Курінь, забезпечившись охоронами з правого і 
лівого боків, ішов з настороженою чуйністю. На чолі 

куреня - його командир, сот. Данило Бізанц з адью

тантом, ·пор. Петром Кривоносюком верхи на конях, 

за ними 26 вершникІЇ'в - "курінна кавалерія" - зло
жена ·з вісrових штабу куреня і обозників, колишніх 

кавалерисrів австрійської армії. 

·Старі темні бори, що обабіч нашої дороги тягнули

ся на північний захід, у сторону Києва, в тому місці 

розступалися. Перед нами щораз ширше виринала ве

личава панорама столиці. Високі золотобанні храми го
ріли відблиском променів сонця, що повертало до за
ходу, немов - як ми відчували - посилали нам бла
гословення і маєстатично нас вітали. 

Загін вершників, чоло куреня, віддалився від піхо

тинців на досить поважну віддаль. Наближався до гаю, 

що був перед нами на яких З - 4 юм. і під прямим кутом 
відзначував дорогу, що зі сходу, із села Пирогове, вела 

на захід - у село Гатне і там :~:tоходила до дороги, по 

якій ми прямували на Київ. Трьох розвідачів кінного 
загону вже були ві·д гаю не дальше як на 300 кроків, 
коли з тої сторони залунали стріли. Розвідачів приві
тала рушничним вогнем большевиц~а застава, що 

окопалася в гаю віддалік від його берега. 

Під обстрілом зовсім ненадійно опинився увесь за

гін - "курінна кавалерія". Одначе ніхто не пробував 

завертати •коня, хоча залопотів вже й кулемет боль
шевиць:кої застави. 

- Вперед! Атакувати з двох крил! - подав го

лосно команду сот. Ві'занц і всі вершники, як один, 

чвалом поскакали наосліп туди, звідкіль такотів куле-
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мет і звrдюіль назустріч атакуючим почали рватися 

ручні rранати ... 

Але стрілянина скоро сталася 'Нервовою, недолад

ною і ... стихла. 

Засrава червоних, залишивши на місці нового ку

лемета - "Максима", кільканадцять скриньок з ку
леметними лентами, кілька рушниць і чимало набоїв 

до них - розбіглася. 

Курінь ішов роз·стрільною. Ліворуч від нього що

ра·з 'Сильніше вистукували кулемети своє притаманне 

"та-та-та-та ... ", а 'Над дрімучими борами щораз ~
ше багряно-срі•бними вибухами розривалися шрапнелі. 

Іх своєрідний пошум зливався з грюкотом rранат 
в один звук симфонії війни. 

В сторону Червоного Трактиру пор. Юрченко по

вів лавою Дев'яту сотню. Від Червоного Трак

тиру ділив її вже тільки невеличкий гай, що двома 

зеленими плахтами розкинувся обабіч шлюсу. По на

ступаючій сотні большевики відкрили рушничний во

гонь, але він її не здержав. Зрештою вогонь оборонців 

Червоного Трактиру стишив серією кулеметної ленти 

пор. В. Феданків, що установив "Шварцльоза" (куле
мета) перед розстрільною. Сотня залягла на узліссі, 

яких 150 кроків від лінії, на якій окопалися больше
вики. В селі Н. - три верстви праворуч від розташу

вання куреня, ·повинні були вже бути частини Другої 

бриrади. В цю сторону поїхала від куреня кінна ча

стина з пор. Петром КривонОСЮІrоМ на чолі. В селі зго
лосився до ньоrо молодий партизан з 15 юнаками-пов
станцями. За вказівк~ пор. Кривоносюка він обса

див східній край села. Тим часом під Червоним Трак

тиром з клекотом стрілів змішалися бойові оклики на

ступаючої сотні, що не·забаром над червоними осягну

ла повну перемогу. 
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Здобуття большевицької редути оплатила Дев'ята 

сотня житr.ям трьох стрільців. 

Коло З-ої години по полудні курінь заляг роз

стрільною на півні'Чному схилі піщаної холмовини, 

приблизно у ·віддалі одної :верстви перед Демиївкою -
передмістям Києва. З того місця терен лагідно обни

жався в сторону міста, творючи перед ним простору 

долину, по якій пробігала залізна дорога, перетинаючи 

ліворуч від наших становищ Либедський квартал 

("участок") Києва і на схі:ц :від нього Демиїв·ку. Звід

rіль залізна дорога повертала на північний схід і че

рез Дарницю на Полтаву. 

Від залізниці терен знову ла•гідно підвищувався і, 

коли йти по Васильківсь·кій, то досягав кульмінацій

ного пункту біля Мі'Сьхої думи на Хрещатику. Звід
тіль знову обнижувався в сторону Дніпра, на Поділ. 

Демиївка - осеЛ'Я простором невелика, довжиною 

півтори верстви, лежала :в розгалуженні двох вулиць. 

В ній дві, або три цукроварні, залізнодорожні варстати 

і 'Jсілька цеголень по той бік залізниці. 

Вулиця праворуч вела на товарну станцію "Ки
їв 2"; вулиця ліворуч - на Васильківську, яка на пів

нічному заході виходила на Хреща'ТИ'К, головну :вули

цю Києва. 

Серединою Демиївки ішла на пі:вніч широка, на 

півтори верстви завдовжки головна вулиця, а на боки 
ві:ц неї, на ·захід і схід, кілька бічних ву лиць. 

Вислана в Демиївку під проводом чет. Осипа Фод

чука стежа незабаром вернулася зі "звощом" (чотою) 
полонених червоноармійців і зголосила, що південна 

Демиї:вка вільна, а за залізницею залога червоних за

барикадувалася в цукроварні. Провідник другої стежі, 
бул. ст. дес. Василь Ілащук, що був висланий в сторо

ну Саперної Слобідки, припровадив ПЇВ'СОТНЇ червоно-
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армійців і зголосив, що большевики ева·куюють товарну 

станцію "Київ 2". 
В 6-ій годині курінь вступав у Демиївку. В аван-

1'арді йшла 8-ма сотня пор. Степана Слюсарчука, пря

муючи в сторону товарної станції, 7-ма - пор. Воло

димира Струця в бойовому порядку посувалася за сво

їми розві.,цачами на Печерське, вдержуючи праворуч 

зв'·язок з сотнею пор. Ст. Слюсарчука і ліворуч - з 

9-ою сотнею пор. Василя Юрченка, що мала продовжу

вати на:ступ по Васильківській ву.л,. в сторону Хреща

ти:ка. 

Не переривав зв'язку із штабом куреня сот. Оме

лян Брандтнер, що з своїми гарматами не відставав від 

наших наступаючих сотень. 

Довкола царила аж гнітюча тиша: ні на головній, 

ні на бічних вулицях Демиївки - ні одної душі. Ні 
один стріл не порушував тиші. 

Крадькома з-поза робітничих домиків та з город

ців, з-поза огорож, виглядали цікаві. Щойно за деякий 
час демиївчани, здебільша з роз'ясненими обличчями 

жінки, стали появлятися біля своїх домик:і.в на вулиці. 

Зра'Зу питали розвідачів обережно: "Ви австрійці?" 
Але 'СКОро Демиївку оббігло, що ми вояки 'УГА, почали 

вітати нас зі сльозами радощів в очах, декорували нас 

квітами та інформували, що в не:цалекій цукроварні 
знаходить'Ся ще большевицька охорона в силі одної 

"роти", отже треба обережно підходити до станції "Ки

їв 2"". 

Посуваючись в напрямі згаданої товарної станції, 

чота чет. Олеюси Балиць'Коrо без перешкод доходила 

вже до ба:зару; як верхи на конях випередив її сот. Да

нило Бізанц ·з адьютантом Петром Кривоносюком і з 

кdлькома вершниками "курінної кавалерії". Рівним 

кроком гарних .верхівців вони їхали в напрямі посу-

196 



вання випередженої чоти, в сторону базару, з якого, 

вгорі, виходили розгалуженням дві вулиці. 

Кілька хвилин опіtсля в тому ж напрямі вільним 
кроком насторожених коней - поїхали старшини шта

бу 8-ої бриrади: сот. Тавчер, пор. Ку~пчанко (молод
ший) і, мабуть, от. Карло Гофман з 5-~ма вершниками 

охорони, що з готовими до стрілу кавалері~ькими 

рушницями і 2-'Ма ручними кулеметами - "Люїзами", 

пильно стежили за рухами в домиках і за огорожами. 

Незабаром в тій стороні пі'днялася сильна стріля

нина. 

Це "курінна .кавалерія" сот. Бі'занца несподівано 

наскочила на "роту" большевиків, що, незорієнтовані 

в ситуації, йшли "на пазіцію". 

Мабуть, рота мала завдання задержати наш на

ступ і та·ким чином на деякий ча·с забезnечити залізну 
дорогу для безпечного переїзду евакуаційних поїздів 

з Києва через Дарницю на Москву. 

"Від розгалуження вулиць, пише про цю су
тичку сот. Бізанц, - ми були віддалені приблизно на 

100 кроків, коли з лівого відгалуження вийш

ли просто на нас безладною гурмою москалі85). Про те, 
щоб завернутися, за'держатися, або, щоб не попасти 

в їхній концентричний вогонь - не можна було й по

думати. Мої ї·здці напружено ждали на мою реакцію. 
Не задержуючи коня, я тільки стягнув сильніше по

води і сповільнив темnо. Блискавкою промайнуло в 

моїй думці, що мо'С'Калі прийняли нас за своїх відсталих 

фронтовиків-мародерів, інакше були б відкрили по нас 

вогонь зараз, як тільки вони вийшли і·з-за повороту 

вулиці. 

- Крок за кроком ми наближалися до себе. Ста

вало моторошно. Поводи від зубил я закрутив на ліву 

11) В иіІмецЬ'КОІМу ориrінЗJІі опОГЗІДу - "Russen". 
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руху, а правою непомітно відкрив з боку сідла кобуру 

з пістолею-":м:авзером". 
Щойно, коли :ми й москалі наближилися до себе 

вже досить -близько - вони занепокоїлися. В одну 

мить я витягнув з кобури ,,мавзера'', натиснув остро

га·ми коня і крикнув: "Брасай оружіє! Рукі вверх!" 
Передні перелякані станули і поцидали рушниці, 

задні, не знаючи, що сталося, перлися вперед. З-поза 

них почулися прокльони і вигуки командирів. 

Комісари командували, щоб задні стріляли понад 
rолови передн,іх. 

Нахиливши мою голову на шию коня, я вистрілив 

пона;ц голови солдатської гурми. Стріляти почали та

кож мої кіннотчики, що в·скочили в бічну вулицю і кли

кали мене до себе. Одначе Мій норовистий кі'Нь, немов 

.яка'Сь вередлива діва, перся в протилежний бік. Не

привичний до гуку від стрілу над його вухами, він 

станув дуба, рванув наnраво, передніми копитами вда

рив по якійсь буді і при спробі її перескочити, на дру

rому боці впав на коліна. Сила розгону викину ла мене 
з сідла на яку·сь купу поламаного заліза. В сидженню 

мене колючо заболіло. Одночасно на мою голову впав 

тяжкий удар. 

- В моїй голові за·вирувало, в'Се пішло оборотом. 

Мені здавалося, що я сиджу в якійсь карузелі, кругом 

мене в дикому шалі rаняються якісь кавалеристи, пiuri 

солдати, узброена міська товпа і всі стріляють куди 

попало. 

- Я дивУ'ВаВ'Ся, чому вони не мотлошать мене? 
- За деякий час я очуняв. Надворі темніло. З тру-

дом я піднявся на ноги. Став на ноги також мій 

кінь. Він насторожено підняв голову і неспокійно роз

дував ніздрі. Ми не рухалися з місця. Кругом не вrа
вала метушня, лунали 'С'І'ріли, короткими серіями та

котів кулемет, гомоніли невиразні вигуки. 
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- За деякий час баталія скінчилася. Недалеко я 

по~ голоси моїх людей. Незабаром їх кількох пі
дійшло до мене. Один з них взяв мого коня, інші за

опікуmалися мною. Я нагнувся до землі, щоб підняти 

моrо "мавзера" і на диво біля ньоrо доторкнувся моїми 

пальцями якогось гладкого металевого предмету. 

- Це була срібна шаблюка, по-ми~стецькому І'ра

верована, з датами і написами місць, в яких її влас

ники в різних часах брали участь у боях. 

- Шаблюка без сумніву мала музейну вартість. 
- Поміж розвалені крамарські буди та поміж 

трупи солдатів - ми перебралися на другу сторону 

вулиці" ... 
Корисне закінчення тієї сутички вирішив четар 

Олехса Балицький, що впору наспів зі своєю чотою на 

допомогу. Заатакувавши большевиків з правого крила, 

загородив їм відворот і остаточно їх розгромив. 

За відступаючими погнався зі своею чотою бул. 

ст. дес. Василь ІлащуІК і rпо дорооі зайняв цукроварню, 

обезброївши в ній 80 червоноармійців залоги. 
Продовжуючи настуn, Восьма сотня непомітно на

близилася до товарної станції "Киів 2", що її таборова 
частина відгороджена від вулиці високим частоколом. 

Саме на той час заїхали на станцію два поїз1ди черво

ноармійців. Ім і не снилося, що в кіль~канадцяти кро
ках від них "анtлічанє". Не надумуючись, дес. tондюк 
з ві:zuцілу кулеметів пор. Феданкова вирвЩJ з часто

колу дошку і по "ешелонах" пустив кулеметну се
рію. Одночасно ·на той бік полетіли ручні tранати. Роз
рив І'ранат, черги кулеметів, зойки поранених, крик і 

прокльони заатакованих злилися з недоладною стрі

JІЯниною в один диковинний звук. 

Червоноармійці розбіглися навмання, але дорогу 

загороджували їм стрільці сотенних чот і роїв. Чер

воноармійці здавалися в полон, до якоrо було теж узя-
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то к•ра полку, якогось Ісаака Аврамовича, що його 

стрільці з·найшли смертельно переляканого в коман

дирс1>кому вагоні. 

Станція "Киів 2" з великим війсь~ковим майном 
була в наших ру~ках. Вище станції курінь сотнею пор. 

В. Струця зайняв пивоварню Шульца, важливий пункт 

для розгортання військових операцій в напрямі центру 

міста. Господарі пивоварні (нам казали, що вони ко
лишні буковинс:мrі німці) за згодою командира сотні 

гостили опрагнених стрільців знаменитим пивом. 

Про мотиви, .які спону~али пор. Слюсарчука ата

кувати товарну станцію "Київ 2", він писав в лист.і від 
25 листопада 1928 року: "пі'сля того, як я з моєю сот
нею перейшов Демиї·вку і ніде не стрінув · більшого 
спротиву, чи взагалі бущь-якої большевИЦЬІкої сили. 

Цілу масу червоноармНЩів у великій метушні я стрі

нув щойно на станці'ї. Щоб не дати можливости їм опа

м'ятатися, а вночі це могло статися, і щоб побільшити 

паm1ку - я рішився атакувати. Невиключене теж, ЩО 

"Київ 2" були б вночі зайняли денікінці, які на той 
час уже були в Дарниці і їм треба було тіт>ки перейти 

міст на Дні1прі. За1ключаю це на основі того, що зараз 

пі'Сля зайняття станції і обсадження важливіших на 
ній об'єктів, я відібрав з Дарниці телефон. Говорив 

який~сь доброволЬ'Чий полковник, що інформував·ся про 

те, що ді'Є'Гься на станції. Коли ж довідався від мене, 

що "Київ 2" я зайняв моєю сотнею, як частиною УГА; 
ввічливо за•питав: "Нє н~на лі вам помощ?" - .Я, ро
зуміється, ще чемніше подякував, заявляючи, що до 

обсади станції маю своїх во.яків досить і на в•сякі не

сподіванки приготований. Негайно після розмови я пу

стив в напрямі Да~рниЦі без обслуги паровіз під повною 

парою, щоб спричинити а·варію і таким чином пере

шкодити евентуальному під'їздові вночі дені'кінськоrо 

броневика. Кількасот метрів ві\ц ста·нції, в сторону Дар-
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ниці, я виставив сильну заставу. Але ніч, як знаєш, 

пройшла спокійно." 

Додатково написав пор. Ст. Слюсарчук листа з 

Детройту, в червні 1959 р.: - "Я свідомий, що як би 

самочинно не був зробив тої "дурниці" і, замість зай
няти "Київ 2", приглядався спокійно, доки большеви
ки не виевакуютжя, "Київ 2" були б у ночі зайняли 
денікінці, а ми поза Демиївку і Волинський Пост, ма

буть, не були б і кроку зробили. Пропала б тоді ціла 

леrенда "Золотоверхого Києва" і багато тих, які "пер
ші" брали Киів, не мали б тепер про що писати" ... 

Над св. Софfєю гасла щастям п'яна днина 30 серп
ня 1919 р. і вечірні суrінки окутували Де:миівку, холи 

3/8 курінь, згідно з· вчорашнім наказом, зайняв це пе
редмістя Києва і, забезпечивши залогами в·сі важли

віші об'екти, вислав розві'д'Чиків у саму столицю. Прав
да, виявилося, що тут, подібно як під Жулянами -
Червоним Трактиром, курінь знову зайшов далеко впе

ред, але, не зупиняючиtся, незабаром нав'язав зв'язок 

- праворуч з частинами корпусу з·апоріжців; ліворуч 

- з 2-ою бриrадою УГА, якої один курінь, мабуть, 

Третій, перейняв по півночі від пор. Ст. Слюсарчука 

охорону станції "Київ 2". 
Курінний штаб розташувався тимчасово в пив

ниці пивоварні. 

Перед куренем стояло зав:дання - зайняти центр 

столиці. . 
По мі1сцях нашого тимчасового розташування по

ч.ала "мацати" большевицьх:а далекобійна артилерія з 
пароплавів на Дніпрі. Одна її rраната розірвалася на 

подвір'ю пивоварні, ·але жодної шкоди не заподіяла. 
В цю саму пору сот. Омелян Брандтнер почав обстрілю

вати пристань на По:долі, де за одержаними відомостя

ми поспішно всіІцали на пароплави дотеперішні червоні 

володарі Киева. Артилерія червоних скоро замовКJJа. 
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У вечірньому нак~зі куреня сот. Біз-анц передавав 

стрілецтву від себе і ві~ команди Восьмої бриrади по
дтr.у за всі його жертви на тяжкому шляху походу і 

признання за геройсько - вояцькі труди, вказуючи на 
те, що за нами лишиться в історії найвища нагорода 

України - слаВ'а визвольників "Матері українських 
городів". За диспозицією штабу бриrщци на день 31-го 

серпня сот. Біза~щ наказував до год. 4-ої ранку: пор. В. 

С'І1>уцеві - очистити від большевиків район арсена
лу і арсенал зайняти Сьомою сотнею; пор. Ст. Слюсар

чукові очистити район Печерської Л·аври і Восьмою 

сотнею обсадити артилерійське депо з його складами 

і ва.Р'l'івнею, що при вході до Лаври, а пор. Юрченков:і 
- Дев'ятою сотнею очИІСТити район Міської Думи і 

Думу зайняти. Всі три сотні в їхньому посуванні до 

визначених наказом цілей - скріпить кулеметами сво
єї сотні - пор. В. Феданків. Дальші диС'Позиції куле

метникам він буде дав·ати зі штабу куреня, з тr.им 

задержиться в Міській Думі. 

Курінь нестримно йшов уперед. Дорогу в центр 

міста промощувала Дев'ята сотня пор. В. Юрченка. По

сув·аючися в нічних сутінках по Васильківській вул" 
сотня на'ПСНулася на тr.усь більшу частину червоних, 

що, подібно як на Демиївці, rурмою сунули "на пазі

цію". "Чево сталі?" - - почулося з rурми, коли пе
редні червоноармійці, побачивши "анrлічан", нагло зу

пинилися. Але рішуче - "Руки вгору, ні кроку з міс
ця!", що грімким наказом прозвучало перед чолом та 

з боків rурми і кільканадцять стрілів вrору - протве
резило всю групу червоних. Вона здалася в полон. 

Світало, .як сотні куреня зайн'яли визначені ім 

стратеrічні об'єкти, здобуваючи в них велику кіль

кість зброї, в цьому велетенські запаси набоїв до ав

с-Dрійських рушниць і беручи в полон додаткових кіль

канадцять сот полонених. 
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У міській "Думі" розташувався штаб куреня: -
хворий сот. Данило Бізанц, його адьютант, пор. Криво
носюк, пор. В. ФеІЦаН'Ків з обслугами двох кулеметів 

і пор. В. Юрченко, командир Дев'ятої СО'МІі, що - згід

но з наказом: - зупинилася тут залоrою. 

О шостій годині ранку вітав командування куре

ня голова "Думи" - Рябцов, зорrанізувавши для тієї 

цілі надзвичайне зібрання "гласних", себто - радних 
:м:іста. У своєму слові Рябцов, дякуючи за визволення, 

звертався до командира куреня, .як до коменданта сто

лиці88). Очевидно, він керувався думкою, що в міській 
Думі представники міста вже в перших хвилинах після 

визволення зустрінуть коменданта Киева. Пор. Криво

носюк опинився в незручній ситуації. Одначе його би

стра ду~мка і вояцька орієнтація поставили його вмить 

"на ноги". Він подякував голові Думи і її приявним 
членам за вітання і слова подяки за визволення, а далі 

сповістив, що від хвилини перемоги українських військ 

над московськими большевика:м:и в підкиі'вських боях 

та у самому Києві - столиця України Київ є і завжди 
бу~е під владою українського народу і столицею со

борної українсь'Кої держави. Дальше заявив, що до 

прибуття до столиці вищої військової влади - тимча

совим комендантом міста явля-ється він - пор. Кри

воносюк. Кінчаючи, просив голову міської ради і її 

88) 'Dвердження тен. ДенЖі:на в ,рчерка.х ІРуССІКой смути", 
т. 5, стр. 254, що: ,,сфорсіроозав ~" 17 ав.rу~ста (ст. ст.; нО'В. 

ст. - 30-:ro се.РІПИЯ) оіЦноврем:еН'fЮ В'СТупі'лі в Кіев юйсха rен. 

Вредова і од:наrо із ·rа.пі.цкШс: кор.пусов" - фальшиве. 

ДенLкі'Н!Ці утвіІЙІШпи до вже здобутОІІ'О украmсьхи~ми вJйсьrка

ми Киева ЩОЙНО \Перед 'ПОJІУJЦНЕ!ІМ 31 ІСЕ!'РІJИЯ'. ІВИІКОрJrеrа'ВІШИ СИ• 

туацію, що ~орилася довкрути наv.аІГань КомаЦЦУ\ВаІОІЯ Yitpa
Iнcьamx Армій - дійти з Ден.ІкІІном до 111орозуvіння. 

Як, в яхому Ч8JС1 і в ІЯ'КОМУ мі'СЦі наРqрсу!Ва'В" Бредоа ДІНі
про - ІDРО це ДенШtін не з.rаює. 
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членів допомогти українській військовій владі забез

печити спокій і лад у місті. 

З черги сот. Д. Бізанц підписав предложений йому 
документ, що його 3/8 курінь УГА перший увійшов 
у місто, зайняв Думу і тимчасово перебрав у ній владу. 

В тому часі я маршував в одному рої по Васильків

ській вул., прямуючи на Хрещатик. Ми йшли ще сві

жими слідами нічних боїв, вірніше війни. Ось впопе
рек трамвайних рейок убитий кінь, а в 3-5 кроках від 
нього лицеrм до бруку труп червоноармійця, що поси

нілими пальцями неначе схопився за rранітне каміння; 

кіЛJіканадцять кроків дальше знову у крові три трупи 

червоноармrйців. Мури доrмів г~то позначені стріла

ми, шиби вікон з наклеєними навхрест білими 

лентами паперу. Це охорона, щоб шиб не висаджува

ло згущене від вибуху повітря. І знову нам назустріч 

повстанці із загону от. Зеленого з групою полонених. 

Коли зрівнялися, з групи виступив один у віці 

бі.Ля 23 роки, підступив до провідника роя і просив: 
- "Поrмоrітє мне, пажалуйста. Я єврей, польскій rраж

данін" і в доказ подав своє "У~остоВ'Єреніє". - "Будь
те спокійні" - сказав ройовий. "Ви йщете до штабу 
корпусу і там ваше діло розберуть". 

Київ, купаючись у зливі сонця, п'янів радощами. 

Була неділя. Обабі'Ч вулиць пішоходами плили хвилі 

розентузіязмованих киіян. На їх обличчях було видно 

радість. З бальконів, з вікон домів і пішохо~в молоді 

ки.янки закидували нас квітами. Ентузі.я~стичні оклики 

- "Слава Україні!", "Слава галичанам!" - не втиха
ли. Обставина, що того дня не ходили трамваї - під

носила небуденну врочистість дня. Але й гніву до вчо
рашніх кривавих володарів не приховувал:И кияни. На

ближаюЧИ'ся до якогось більшого майдану, ми здалека 
побачили посеред нього товІПу 200-300 лЮ'Дей. Над тов
пою вирували вигуки гніву. На щось живе падали 
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удари, а те "щось" м'ячем відбивалося від стіни до 
стіни стисненого кола. Коли наш рій зрівнявся з тов

пою, - ми побачили на бруку змасакровану людину. 

- ~,Чекіст!" - хтось сказав шорстко. - "Вчора, про

клятий, голодним вовком по Місті шугав, з :кватир що 

кращих українців витягав. В "ЧК" людобойню влашту
вав. Побачили б їхнє криваве діло в Купецькому саду ... " 
На вутлі двох вулиць, на бруку, перед 4, чи б-повер
ховим домом величезна п'ятираменна звізда з потовче
ними жарівками. Повстанці от. Зеленого скинули її з 

найвищого поверху, з-нІі\Ц "ревкому". Недалечко 2 тру
пи, мабуть, члени ревкому. 

На Хрещатику, коли ми перейшли, мабуть Мико

лаївс1>ку вул., що ліворуч Думи, нова незабутня кар

тина: з вікна другого поверху погідними очима пророка 

дивився на нас з великого портрету Тарас Шевченко, 
увесь у квітах. Нижче, на баль'коні, в серпневому ле

готі гарячого повітря, манв великий жовтосиній пра

пор, що йоrо вже вранці вручила куреневі киянка Ка

терина Ревич від КИЇ'В'сь•ких робітників, які демонстра

ційним походом перед Думою і врученням куреневі 

прапору заманіфестували солідарність київського ро
бітництва з Українськими Армі•ями. Маестатично ди

вився безсмертний Кобзар У·країни на сонцем залитий 

Хрещатик, приймав салют від струнких колон маршу
ючих і дефілюючих у зброї українських воїнів, вітав 

переможців. 

На подвір'ї Думи стирта рушниць, що їх уночі 

склали червоні "едінонєдєлімци". Хтось зі стрільців 

подав мені газетку "Русь", що в москоВ'ській мові у 
форматі малої "чвірки", вже була появила·ся того дня 
в Києві. Вона повідомляла, що Думу зайняв і є комен

дантом залоги сот. Бізанц. Інші відомості в ній скупі 

та хаотичні. Нпр., що ми б'ємо большевик:ів у спілці 
з поляками і, що поляки зайняли вчора (30. 8.) Гомель. 
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Повідомляла також, що до міста має приїхати генерал 

Кравс. 

·У штабі куреня не вмовкав телефон. З Печер

ська пор. Слюсарчук зтолошував, що його Восьма сот

ня згідно з наказом обсадила артилерійське депо біля 

Печерської Лаври. Одночасно він повіІдомляв, що дені

кінці вже від 7-ої години ранку в Слобідці, на лівому 

березі ДніЩ>а і з того боку підійшли до Ланцюrовоrо 
моста. Китайський і грузинський консулі жадали охо

рони, бо товпа намагалася вдертися в приміщення кои
сулятів. З арсеналу пор. В. Струць інформував, що 

в його районі збираються групи чорносотенців. Перед 

полуднем знову пор. Ст. Слюсwрчу1К: - "Денікінці обез

броїли сотню чет. Драrана з 2-го Коломийського куре

ня, що охороняла Ла~щюrовий міст і згідно з наказом 

- "здержувати, але не стріляти" - загороджувала їм 
перехід по мосrі в Київ'7). Добровольці вже на цьому 

17) Про обезброєния о:х~орони Ла'fЩЮl'Оваrо моста ПИІПІе теж 
у ІСВОО1х ІОПОІМИ!На.х от. Льобков.іІц, Н81ЧаJІЬИИ!К Штабу армЇJЙІСЬІВ:оі 

11руrпи :rен. Кра'ВІСа. Г.л. .стаТТІЯ: ,,ПохЩц .Wід. на Киів ІВ 19'19 р."; 
ЗбLрmrк У.ГА, там: 2, Вінн.Lпеr 1960 р" стор. 167 - 168. 'ІВер
джеНІН!Я КОJІИІШІНюrо хорУ'НJЖІ(JІ'О W.A., Івана Под.юка. (Гл. йmоо 

ста'ІІ'І'і: "Охорона мО!СТ.і'В на ДиШрі піщ КИІЄІВом 30-31 серпня 
1919 р.", поміІІцені в 6-іиу ч. "Голосу КОІМбата!Іі'І'а", літо 1960 і 
"Яік: дені!КіІщі дLста:JІИ'СІЯ до Киева 31. 8. 1919 р.?", ,,.сІвобода", 
ч. 205, від 25 жовтня 1960), що 31 серпня 1.919 р. Ланцюrови~й 

Шк:т у іКиеві 'ВіН ОХОfРОІН.ЯВ ОІЦІНОЮ чотою і 2-ма cкopoorpimwиi та 

"віщ 10-оі rодини рано до вечо.ра ні.хіrо не пер0ЙІІ.1ЮВ ЛаІЩЮrо

вим :мостом: в жщцяу сторону"." - нетОІЧJНе і, ~мабуть, цю служ

баву ІЧИНИість хор. І. П~ треба віднести ~цо ІЯКоrось іншоrо 
моста, менwе <ВаЖJІИІВоrо. Во й :цивне: ,,іВ по.лудневих rодИІНах" 

- пише пор. СпюсаРІЧУк - перед Печерсь:кою Л;шрою. з'яви

ла~ рота, чи дві з :к.іньми, обозШІІИ.- В таму ж ча<:і ПО~ЯІВИІJІИІС'Я 

деніасі'НІСЬІКі rча'СNШІИ ІПіщ ApceнaJJioo.s, а з че~рти~ під Думою. На

хіІнець, 111ерещ вечором, моя і сотня пор. В. ОrрУІЦЯ, ВІЖе ЯІК по· 

лонені, :мia.pwyвaum :по Ланцюrовому :мО!СТі на· лівиІй береr дні

пра і ІДИВ'Не, що иа~с не бачив хор. І. По,цюк, який охороНІЯІВ 
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березі Дніпра, на Печерську. Іхній старшина зголосив
ся в мене і заявив, що денікінці бажають порозумітися 

~ вищим Командуванням УГА в справі дальших вій

сЬІКових операцій проти большевиків". 

На Київ на:сувалис.я ЗJІовіщі хмари. Пор. Кривоно

сюк наматався получитися з вищим військовим коман

дуванням, але всі його зусилля були даремні. Рішив на 

власну руку вислати до добровольців на переговори 

пор. В. Юрченка, командира 9-ої сотні, числячи на про

волоку, щоб в міжчасі таки получитися з штабом 8-ої 
бриtади, або Третього корпусу. Голова Думи Рлбцов, 

що на той ч:ас ще був у Думі, запропонував свое авто 
і разом з пор. Василем Юрч:енком поїхав на зустріч 

з денікінцями. 

Не більше як за пів години, пор. Юрченко повер

нувся до Думи, себто штабу куреня. Він інформував, 
що між добровольцями багато офіцерів, що їхній пол

ковник "Н", що з ним йому прийшлось говорити, сер
дився, коли почув, що УГА під проводом Головного 

Отамана Симона Петлюри бореть~ся за Самостійну і Со

борну У:країну, - що українсЬІКИЙ народ суверен кра

їни, має незаперечні права 'бути вільним господарем 

на своїх землях і що ніхто не може заперечити Україні 

прав на самостійність і соборність. 

- "Какая там самостоятельная і саборная Украї
на. У нас, далжни ви понять, девіз - велікая, едіная 

і неделім:а.я Рассі:я". 
З цим і розійшлися. 

Ледве пор. Юрченко передав до штабу куреня по

відОМJІення про результат своєї поїздки до дені.кінців 

мkт до ВЕІЧОра і ДО ТОІІ'О ЧаJСУ - ка.же він - по Лаицюrовам:у 

:мості ніХ'То не перЄІЙІШОв." (ЛИІст з Дет.ройrrу віщ 11 JІИСТОІПа:Ца 

1960 р.). 
В ІПрост.іІй лінШ віІпІца.ленюr з ПечерсЬІКоі Лаври до ЛаІЩ. 

моста - ІІJРиб.пизно 1 юм. 
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і свої помічення, як перед Думою, розсівши<:ь у вигід

ній повозці, заїхав гарно виплеканим каштаном якийсь 

денікінс:ь~кий штабс-капітан. Верхи, на друтому коні, 

його супроводжав терський козак. 

Цього "посла" добровольців зустріли холодно. В 
Думу не впустили. Від пор. Кривоносюка він тільки 

дові'дався, що зrідно з наказом Штабу Українських 

Військ - між нашими та денікінськими арміями де

маркаційна лінія проходить Дніпром, а Київ залиша

ється в полосі воєнних операцій Українських Армій. 

"Вам, пане штабс"'Капітан, нічого тут шукати!" - за
кінчив пор. Кривоносюк свою розмову. 

Не приховуючи люті - штабс-капітан від'їхав. 

В таму ж часі на пристойній висоті над Думою по

явюкя літак. Знаки на крилах були не-українські і 

пор. В. Феданків привітав його кулеметним вогнем. 

Про те, чи літак належав "союзникам", що свою 

союзницьку "приязнь" до Українських Армій вже за
демонстрували на Ланцюговому мості, обезброюючи 

там нашу охорону, а тепер нахабно лізли до нас у Ду
му, в район Пече~х:ької Лаври і Арсенал, як про це 

зголошували штабові куреня сотенні командири наз
ваних пунктів - ні пор. Феданків, ні пор. Кривоносюк, 

ні приявний у Думі хворий сот. Д. Бізанц - не хотіли 

думати. Пригадкою про тверду дійсність, про незакін

чену боротьбу з червоним і білим "єдінонєдєлімством" 
- була делеrація українських боротьбістів, .яка від 

імені центрального комітету партії зголосила свою 

солідарність з урядом Директорії УНР та з Головним 
Оrаманом у борот:ьбі з московськими большевиками і 

командуванню куреня передала малиновий прапор із 

золотим написом "Борітеся - Поборете!" 
Тим часом під Думою почали збиратися кияни -

українці, але дуже скоро між безперервно напливаю

чими вирізнилася rрУ'па москалів. Мабуть, у місті стало 
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відомим, що в 4-ій годині по полудні відбудеться в'їзд 
до столиці Головного Оrамана Симона Петлюри і На

чального Вождя УГА, ген. Мирона Тарнав·ського. Було 

ясно: українці бажають вітати Вождів Героїчних Армій, 

але - не зовсім було нене - чого під Думою шукають 

москалі? 
До 11-ої год. час проминув спокійно. На вулицях, 

як досі, не переривалися хвилі розентузіязмованих 

киян; над містом носився гомін дзвонів Святої Софії, 

що могутніми акордами відзначували велику історWІ

ну хвилину визволення. 

В 11-ій перед полуднем в товаристві свого адьютан

та сот. Купчанка і отамана Гофмана приїхав до Думи 

війс~ковим автом поЛ!Ковник Осип Микитка, імемова

ний комендантом Києва. У.країнська публіка зустріла 

їх ентузіястичною овацією. Пор. П. Кривоносюк, в. о. 
командира куреня і нк командир залоги Думи та фрон

тового відтинка: Арсенал - міська Дума - Печерська 

Лавра - в службовій формі звітував обом високим 
старшинам про чисельний стан куреня і окремо про 

стан сотень в обса~джених ними об'єктах. З черrи зві

тував про ситуацію, нка заіснувала в районі Печер
ської Лаври88). 

Ще перед тим наші прихильники з міста повідом
ляли телефоном, що в сторону Думи посувають~ся від

діли денікінців. Телефони в'ідбирав особисто пор. П. 
Кривоносюх, або пор. Феданків. Під час розмови 

пор. Кривоносюка з полк. О. Микиткою та з от. О. Гоф

маном знову nересторога телеофном: - "В сторону 
Думи їдуть демікінські кіннотчики" ... Незабаром після 
цього на майдан перед Думою заїхало на конях кілька 

денікінських старшин, але побачивши, що ними ніхто 
88) В стаnі іІнж. 'М. Скидана: ,,ІІІ.JІІях I-ro rа:л. Карпу~су на 

КиІІВ", ЛітоПИ1С Че~рвоноі Калини, ІКІві1тень 1936, ~ст. 1~ - т.вер

дженюr, буцімто 1поJШt. •МикИ'І1Ка був иа зал. дв.ірці коло год. 

2-оі і нічого не зна·в ·про те, що ~ен.іхіщі в.же в Киюві - неточне. 

209 



не переймається, а з посеред зібраної публіки ві;ЦЗи

валися не дуже то прихильні до них вигуки, зараз же 

від'їхали. Не минуло від цього мом~ту може й чверть 

години, .як по вул. Олександрівській від сторони По

долу - Печерська наблизилися до Думи дивні маніфе

станти: на чолі досить поважного гурту йшов батюш

ка, що рукою притискав до І'рудей хреста, за ним несли 

ікону св. Никола:я, за іконою яка·сь баршuня-прапоро

носець двигала "трехцвєтний флаr", далі гурма кілька
десяти жінок і ·чолові'К'і.в, за ними верхи на коні під

старкуватий денікінський полковник з ві:цділом піших 

11вольноопредєляющих0ся", цебто однорічних аспіран
тів08). 

Батюшка, а за ним чорносотенні "паломншtИ" з 

"трехцвєтним", співаючи "Боже царя храні", прямува
ла до головного входу Думи. Українська публіка в "по
божному" батюшЦі доглянула 'І'іJІЬІКИ глупе малпуван

н:я сумної пам' яти Гапона, накину ла:ся на нього гріз

ною лайкою, вирвала з рук :юреста, від іхононосців -
ікону св. Николая, а баришні-прапороносиЦі "трехцвєт
ного"70). Нічого не поміг ні високоблаrородіє - полков

ник, ні його "атряд воль11оопредєляющихоя". 

88) В аІВ'СТрі~йсьаtій армії - "Ein1iihrig Freiwilliger". До цісі 
и:атеt~іі вмх.ів зачислювали юна.:кі~в, що :мали середню освіт)·. 

Ім nрJКЛуІГову~вало ІП'Ра!ВО вИібQру роду зброї і ІВ ~мирНИ'Й час 
ОДИ'Н рі:и: ·вJйсЬІК:ООІОЇ служби, яку 111.роходи:ли в СТа'РІШfН'СькІй 

ШІКОJJі. 
70) :МабУ"l'Ь., неясні ІПОО'ОЛОСКИ 111.ро 'С(УТИІ'і'КУ уюраіІНСЬІtОЇ пуб

ліки ІПі:д ~к:иШсь~кою Ду~мою rз ЦИІМИ маніфестанта."Іfи 111ослужИ!ЛИ 

реи:оистру:и:торапи: <ШОІМ,'Іm1в от. ЛьоібІковіца притокою до твер

дження, бу~ціЮо ~аї~нська публіка була ВІДерлаеоя ТQІГО дня 

до Думи і зі~рвала з балЬІКооу "'І1Рехцвєтноrо" ~ценіхіНІСькоrо 
прапора. Гл. ,~YJ:'<A", кн. 2. Ві!RнШІеr. 

'І'вердження нев.Дрне. УІЮраЇІН'СЬІКа 111убліІка порвала тільки 

npaiпop чорносотеІННИІХ маніфестантів·, з.аатакуІІЗавши їх і :вир

ва'ВШИ віJд них ї~хньото праІПора, Я'ІtИDС три години перед тим:, 

як ЗІІІПоражІЦі СКИН'у&ЛИ з Ду~ми "'lІрехіЦВєrмrоrо". 
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"Маніфестанти розпорошилися, а поJІКовник і 
"вольноопредєлтощиєся" вернулися, звідки прийшли. 

Атмосфера перед Думою на деякий час прочисти

лася; українсl)ка публіка насторожено ждала. 

На годину-nівтори я відійшов з будинку Думи до 

кватири старшин штабу куреня в готелі "Континен
таль", не далі як 100-150 кроків від Думи, щоб там з 
доручення пор. П. Кривоносюка написати "курінний 

наказ" на 1-го вересня. Скорим кроком я пройшов Дум

сь:ку площу, через Хрещатик і за дві-три хвилини вже 

був у "Континенталю". На подвір'ї готелю розташу

валися підводи бойового обозу куреня. Я пішов на пер
ший поверх, у кімнату курінних старшин. 

Поперед усього я відсвіжив холодною водою лице 

і груди, а після цього з думкою - бодай півгодинки 
передріматися у чистенЬІКому ліжку по без·сонних но

чах останніх днів - сів до роботи. Ще з·а·ки я закінчив 

свою 15 - 20-хвилинну роботу, мою увагу насторожили 

згуки сильного гамору, що нерівними хвилями зі сто

рони Думи щораз сильніше докочувалися в мою кім

нату в "Континенталь". Невже там в'їзд Головного 
Отамана Симона Петлюри і Начального Вождя УГА, 

ген. Мирона ТарнаВ'сЬІКого? -промайнуло в моїй думці. 

Закінчивши писання, я поспішно подався до Думи, щоб 

пор. Кривоносюкові зголосити виконання наказу і зорі

єнтуватися, чи радше - побачити, що там діється. 
Одначе зголоситися в пор. Кривоносюка було немож

ливо. Він промовляв з балькону Думи до багатотисяч

ної маси киян, що вщерть заповнили Хрещатик і Дум

ську площу, дожИ'даючи при'ізду вождів-визволителів. 

Але в даному моменті йшлося не про вітання обох 
воЖ'Дів і не про їхній святочний в'їзд у Київ, а про 

"трехцвєтний флаr єдіной вєлікой і недєлімой", що 
менший формою від розкішного синьо-жовтого, похи

лений вниз, ліворуч від нього, зви·сав з балькону Думи. 
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у,країнська публіка енерrійно протестувала, вигукую

чи щосили "долів трехцвєтний!". Чорносотенна група 

"єдінонедєлімців" в свою чергу викрикувала ,ура 
трехцвєтний!", але кожного разу заглушувало їх мо

гутнє - "долів трехцвєтний!" 
ЗвідКіля ж узявся на думському бальконі неділим

ський "трехцвєтний"? 
По 2-ій годині з-полудня з'явився перед міською 

Думою ·кінний відділ золотопагонних офіцерів ген. Де

нікіна і вони поставили вимогу, щоб на Думі вивісити 

"трехцвєтного". Від:ціл приїхав перед Думу з Олек
сандрівської вулиці, на якій, по думці наказу "здержу

вати, але не стріляти", пробував його зупинити четар 

Омелян Верхола, що на той час у тому районі викону

вав службу зі своєю частиною. Він заступив денікін

цям дорогу, звертаючися по-військовому до їх провід

ника, старшого офіцера: "Четар УГА, Омелян Верхола, 

має наказ вашого, пане генерале, ві:ц'ділу дальше не 

пустити. Ваш відціл, пане генерале, прошу завернути!" 

"r енєрал фон Штакельберr, - відрекомендувався 
денікінець. - "Сматрітє, маладой афіцер, не я іду, 
меня народ нєсьотІ" 

Задержуваний: "атрнд" пішов дальше і незабаром 
з розвиненим "трехцвєтним" станув перед Думою. 

Коротко перед тим приїхав у Думу ген. Антін 

К:равс, командир Третього корпусу УГА і армійської 
групи "Київ"11), з начальником штабу ІІІ-го корпусу 
от. Льобковіцом. Ситуація в тому часі на фронтовому 

відтинку Думи була дуже напружена. По полудні ки

ївські студенти і робітники подали вістку, що денікінці 
обезброїли залогу УГА в артилерійському депо та у 

вартівні того ж депо біля Печерської Лаври, себто Вось

му сотню пор. Ст. Слюсарчука, а в арсеналі Сьому сот-

71) в ок:па.д rpynи ВІХО~ЦИЛИ 1-иА і 3"ій к.орпуtси 'У1ГА і Корпус 
запоріжців. 
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ню пор. Володимира Струця. Робітники з Печерська 

також інформували, що під час розброювання залоги 
у вартівні були вбиті українські вояки. Про цю подію 
комендант Думи, пор. Кривоносюк, повідомив негайно 

приявного в Думі от. Гофмана, командира Восьмої бри

rади, а старшинам залоги Думи - пор. В. Юрченкові 

та Вол. Феданкову видав накази, що їх подиктувала 
вимога воєнної хвилини. 

Скоро ·пі1сля цього вияснилися теж обставини, що 

в них обидві обезброєні сотні склали зброю. Перед бу

динок вартівні артилерійського депо, що в ньому була 

розташувала·ся Восьма сотня, пі~йшла "рота" денікін
ців з З кулеметами, обозом і, як стрільці на око оцінили 

- 20-30 кіннотчиками. Знаючи вже про випадок 
розброєння охорони Ланцюгового моста, сотня зустрі

ла "союзників" холодно, приготована до оборони. Ко
мандуючий "ротою", денікінсь·кий штабс-капітан, по

просив дуже чемно пор. Ст. Слюсарчука піти з ним 

у штаб їхнього "атряда", що задержався при виході 
вул. ОлеК!сандрівської на Московську, для "разсмотра 
нєкоторих вапросов, ка'Сающихся воєнних дєйствій в 

tородє і єво защіти". Пам'ятаючи про наказ "здержу
вати, але не стріляти", пор. Слюсарчук, не підозріваю

чи штабс-капітана в лукавому підступі, його пропози

цію, чи радше запрошення - прийняв і в його това

ристві від'їхав у штаб денікінського "атряда". Коман
дування ·Сотнею на час своєї відсутности, себто до сво

го повороту - передав Ч'ет. Ол. Балицькому. За деякий 

ча'С денік. штабс-капітан вернувся до з·алиnrеної "ро
ти", але без пор. Слюсарчука і зараз же заявив чет. Ба

лицькому, ·ЩО "на пріказ командующаво нашим а~я

дом - ви далжни слажіть оружіє!" 

Дискутувати з нахабним москалем не було най

меншого глузду, тому чет. Балицький, не гаючись, від
повів різко: "На·казувати може мені тільки мій коман-
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дир, не ви, пане штабс-капітан!" Слово по слов~ 1 ви

в'язалася -полемі:ка на тему "ні·какой Украіни нет, не 

било і бить не может". Коли ж на чергову вимогу штабс

хапітана - "прі·кажітє сотнє слажіть оружіе!" - че
тар Бал~кий рішучо ві:цмовив - nrrабс .... капітан ско
мандував - "Рота плі!" З Д'Зенькотом посипалися з ві

кон участка шиби, а два вартові сотні, стр. Петро Ба
грійчук з Космача і стр. Микола Кобра з Петрилова, 

що стояли -при вході у вартівню - повалилися прошиті 

кулями на землю. Сотня з вартівні віtцповіла стрілами 

і денікінська "рота", ві:дстрілюючись, почала відступа

ти. Ніби зачаров·аний стояв перед вартівнею у пере

хресному вогню чет. Балицький. Нечайно заатакувала 

оборонців друга· "рота", що на їхні тили продісталася 
через сади Лаври. Ситуація стала безвихідною і Вось

ма сотня мусіла скласти зброю. 

Золотопагонники накинулися тепер на сот. Стов

буненка, погрожуючи йому "расстрєлом" за "мазепін
скую ізмену атечества". В оправу мусіли вмішатися 

старшини сотні. - "Ваше, панове офіцери" - звер
нувся до них чет. Балицький - "офіцерське слово про 

незайманість на·с, обезброених старшин УГА, обов'я
зуе вас також у відношенні до сот. Стовбуненка, який 

е старшиною УГА". Цей арtумент прискромнив "доб
леснейших" і вони сот. Стовбуненка залишили в спо
кою, потурбувавши його трохи, але й він не приймав 

зневаг пасивно. 

В подібних обставинах склала також зброю Сьома 

сотня пор. В. Струця в арсеналі, з тою тільки різницею, 

що там обійшлося без жертв і денікінці не обдурювали 

пор. Струця переговорами. 

Обезброення охорони. Ланцюгового моста, а з чер
ги двох вище згаданих сотень Третього куреня в П~ 

черській Лаврі та в арсеналі відкрило ,цорогу денікія-
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Киів, арсенал 

цям у місто і тому вони, почуваючи за собою нічим не

загороджений зв' язок зі своїм запіллям за Дніпром, 

могли легковажно поставитися до вимоги чет. Верхоли 

на Олександрівській і з черги могли бундючитися пе

ред Міською Думою. 

Під Думу прийшов запас (резерва) 8 бриrади -
1/8 курінь пор. Тарнавського і 2/8 курінь сот. Стані
міра~ . Для забезпечення від денікінців пор. Тарнав
ський замкнув своїм куренем вулицю до Арсеналу, а 

сот. Станімір скріпив 6-тою сотнею дотеперішню за

логу Думи. Як старшому військовим ступнем старшині 

11) Прихі\ц в Ду~му 2/8 куреня сот. Оrанімlра пор. Кіривоно
сюв: означу~є 2-.ю :rодиною. ВіJн пише про це :в своому воєнному 

зааmОНИІКові і пише лро це МаріІян Карtnенюк: в ;к:але~:-юдар.і ,,Би

стриця", у статті ,,на Київ". Оr!ІІЮКЛавіз 1922. 
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дотеперішній комендант Думи, пор. П. Кривоносюк, пе

редав командування цілої залоrи78). 

Генералові Кравсові зтолосили, що перед Думою 

денікінські старшини з ·прапором. Ген. Крав·с велів по
просити денікінського генерала в Думу на розмову. 

Виявилося, що це був ген. фон Штакельберr, той са

мий, що його на Олехсандрівській вулиці пробував зу

пинити чет. Верхола. З рамени уюраїнських військ в 

розмові взяли участь командир військової групи "Ки
ів", ген. Антін Кравс з от. Льобковіцом і полк. Микит

ка, а ві~ц денікінців ген. фон Штакельберr. Ген. Кравс, 

з!Гідно з інструкцією Штабу Гол. Отамана, вів розмову 

в примирливому тоні. Оба генерали погодилися в тому, 

що на міській Думі поруч українського жовто-блакит

ного прапора - буде вивішений "трехцвєтний", одначе 
не як 'Символ державної влади Росії, тільки як символ 

єднання в ·боротьбі з большевиками заприязненої з Ук

раїнською - Добровольчої армії. 

Для уточнення демаркаційної лінії між обома "со
юзними" ·арміями і для укладення формальної військо

вої умови про співдіяння обох армій - ген. Кравс в то

варистві от. Льобковіца і сот. Корнія Купчанка поїхав 

на пропозицію ген. Штакельберrа своїм польовим ав
том до пrгабу командуючого київською групою добро

вольців ген. Бредова, що закватирував у цитаделі. До 

свого авта ген. Кравс попросив також ген. Штакель

берrа. Одначе за якої півгодини от. Льобковіц і сот. Куп-

78) Вся залога дУ'Ми вИІНОСИJІа бі:.ля 200 стрільцhв і 8 старшИІН. 
Відділ пор. Феда.~mова з З/З куреня ма-в 4 КУІJІЄІМіЄТИL Ст,і:ль~ 

ки ж кулеметів (ІJІІОЖ!На доrа\Цу~Ба'l'И'СЯ) мала сО"rня 2/8 ку.Реня. 
Чи~сла. 300 стрільціІВ залоги L 12 кулеметіІВ треба вв·а.Жа1'и· ·пе·

. ребІльшеними. •В таборі 1nолонених у Даrрнищі в ПеРІПИ°' д'НЯІХ 
вереоия 191S 1р. було ІН.8 ОПИ'СІКа·х 370 ІС'11Рі:лщі.в і 16 старшин. 

Гл: В. ІлІ!ІlЦУІt, .,На рІднІ!й зе№Лі в неволі", С'І'а'ТТЯ в н'Укра
іівськоцу Q.ки'l'альцеві", чч. 17 - Щ В.ЦЦень 1923. 
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чан ко вернулися в Думу і сповістили, що в околиці 

Купецького саду денікінці обстріляли авто ген. Кравса 

скорострільним вогнем. Дальше, до штабу ген. Бредова, 

ген. Кравс поїхав сам один74). 
Вивішення на Думі "трехцвєтного" - українська 

публіка зустріла грізними і до краю ворожими вигука

ми: "Долів трехцветний!", "Геть єдінонеділимців!", а 
згуртована при денікінцях чорна сотня в свою чергу, 

як ми про це вже згадували, ревіла - "Ура трехцвет

ний!'', "Да здраствуєт нєделімая Рассія!" 
Сот. Тавчер, пор. Кривоносюк, зв'язковий старши

на військ Головного Отамана при Восьмій бриrаді Н. Н. 

і пор. Василь Юрченко з баль·кону Думи даремно на
магалися заспокоїти обурену українську публіку та 

пояснити ЇІЙ, чому вивішений "трехцветний. Не помага
ли запевнювання, що добровольці заберуться з Киева 

та з ними зникне з Думи і їхній "флаr". Публіка водно 

кричала - "Долів трехцвєтний!", "Нехай живе вільна 
Україна!", "Геть неділимців!" 

Автор цього спогаду увесь час стояв на Хрещати

ку лицем до балькону Думи. Звідтіль обсервував кіль-

74) Про те, Я!Ка буща ІНаІСТанО'Ва Урsццу У1НР до с.прави поро
зуміння з Деніхіном - пиwе ген. Ол. У'довиченко у ово[й мо

нографії - "Укра•їна у війні за держаmік:ть", Ві~нніJПеr, 1954, 
стр. 112: 

"УХІ>ШІН!Ський уІрJІЩ не ма'В жодного ба:жаНІНЯ встуnати в 

боротьбу з Дорбармією; наВІПаЮf вся ЙОО'О ІПООІіти~ка була схе

рова~на на порозу.м.іІННя, на опі:льні аюцШ двох аІРмНі проти Чер

воної Дрм.іі"., тому УкраіІНСЬЮ1!М W•Р'JІІЦОІМ і 'КомаІНДУ'ВаНЮ!ІМ Армії 

було ІВЖИ'То всіх заходів щля уникнення боІйQвих чинів проти 

Добрармії". 
,,іМаючи наказ не ~ати в бі:й з ІВіІй!ськами ДобрармН, 

укра.їнські частини не знали, іЯ'К 'ім повощитиюя?" 

Oqp. 113: - "ОгратетЬя також вИІМЗJГала, щоб УкраШrсЬІКа 

Армія не мала нового ворота - Добра.рмШ" ." 
Ясно, що по .,ц~ ті.сі настІІІНови ІЦІя~в ген. КІравс в пере

говсrра·х з ІЦеи!Jи:іисЬК"ИІМ rен. Вредовии. 
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кох денікінських офіцерів15) на конях під Думою і слід
кував за реакцією публіки на слова промовців. Особ
ливо сильною видалася промова пор. Кривоносюка, 

що, нав'язавши до Шевченкових слів поеми "Суботів", 

говорив: - "Ми здійснили свя-rе віщування безсмерт
ного Тараса, що скінчиться московська неволя Украї

ни, що "Розвалиться домовина, а з-під неї 

Встане Україна 

і розвіє тьму неволі, 

Світ правди засвітить 

і помоляться на волі 

Невольничі діти!" 

"Завойовану волю м~имо берегти громадою, мусимо 
берегти її збройними козацькими пол·ками. Москалі му

сять зрозуміти, що в Україні господарями-хазяїнами 

- ми українці" ... 
Його слова, хоча і з помітним забарвленням по

кутського говору, отого "куцоязикого", зробили на пуб
ліку сильне враження. Вона одушевлена гула: "Слава 
Україні!", "Слава галичанам!", "Геть золотопогонни

ків!" 
Але нараз вигуки обірвалися. Зненацька, я почув 

поруч: "Славно! Ідуть запорожці! Чорношличники на
ведуть лад!" Це був вигук щирої радости якоїсь моло

дої жінки, що в білій літній сукенці стояла ліворуч, 

біля мене. "Слава запорожцям!" - повторила щосили. 
Я глянув у її бік. Спонтанно туди ж повернули очі всі 

приявні на площі і на одну мить запанувала тиша. На 
перехресті Хрещатика і, мабуть, Миколаївської вул. 

муром стояв кінний полк Чорних запорожців (чорно
шличників) з полк. Сальським на чолі. Він тлянув на 

16) Іпmк. М. ОІmщав ,,бачив" під Думою цілюй еохадоРОR. йоrо 
стаття в Літаmrоі Чер. Ка~лини, квітень 1930. Orop. 10. "Шлюс 
1-ro Гатщькоrо К0ІJПУ1Су з поході на КJ&". 
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Думу, повернувся легко на сідлі в бік полку і голосно 

скомандував: "Рушниці до рух!" Хвилинка, новий на
каз, гострий цокіт кінських ·підків об камінь бруку і 
полк непорушно зупинився перед Думою з рушницями 

спрямованими на .балькон, на ЯІКому залшпився лише 

один пор. Кривоносюк. - "Геть трехцвєтний!" гнівно 
наказав полк. Саль-ський. Пор. Кривоносюк легко на

хилився до наказуючого полковника запоро2КЦів і в 

черговій хвилині "трехцвєтного" на бальконі не стало. 

Це відбулося з такою блискавичною швидкістю, 

що падаючого "флаrа" я доглянув уже на вm:оті голів 
запорожців, бо в цій хвилині мої очі були звернені у бік 

полк. Сальського. В дверях балькону Думи спиною миг

нула постать козака-чорношличника. Це був сот. пол

ку запорожців - Божко. На бальконі Думи стояв під 

жовто-блакитним, як перед тим, сам один пор. Криво

носюк. 

Загадку, хто і як зірвав прапор вияснив мені пор. 

Кривоносюк щойно в осені 1921 року, коли по його 

звільненні з табору полонених вояків УГА в Тухолі 
- я зустрів його в катакомбах Українського Тайного 
Університету у Львові. Тоді пор. Кривоносюк мені ска

зав: - "На баль1кон Думи вскочив старшина кінного 
полку запорожців, переломив держака денікінського 

прапору і кинув його під ноги коня полк. Сальського." 

Українська публіка тріюмфувала. - "Слава за
порожцям, слава Україні!" - широкою луною гомо

ніло над масами. Бичувалося в тому стихійну ненависть 

до "едінонєдєлімства", непогамований гнів до його за

хисників і готовість боронити волю України. 

І знову несподівано - зі сторони Трьохсвятитель
ськоі вул. вискочили на конях три денікінСІ>кі кінн:от

чики і з того ж боку - на розі Думи пролунали прониз

ливі рево.Льверові стріли. Миттю в .той бік поскакали 
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на конях запорожці78}. Публіку опанувала паніка і вона 
кинулася тікати у різні сторони; кільканадцять жінок 

і чоловіків дерлися до руїн якої·сь tранатами в давні

ших боях на Хрещатику, напроти Думи, розваленої 

кам'яниці. 

По кількох хвилинах на просторому Думському 

майдані і ·на сумежних вулицях запанував rнітючий 

спокій. На хвилинку перервала його пронизлива си
рена міської протипожежної охорони, що блиснувши 

мідяними шоломами побіля Думи і перетявши Хреща

тик, помчала на протипожежних машинах по Ми

колаїв'Ській вул. Перед Думою і на її наріжних боках 

біля готових до стрілу кулеметів стояла обслуга від
ділу пор. Феданкова; на рогах вулиць, з-поза колюмн 

оголошень уважно стежили стрілецькі стійки. Залога 
Думи - 9-та 'Сотня ·пор. Юрченка і сотня 2/8 куреня 
стояли в повному бойовому поготівлі; від мурів домів 

голосно відбивався цокіт твердих кроків стрілецьких 
стеж на завмерлих вулицях. Недавню бурхливу мані

фестацію і стрілянину нагадувала залишена на Хре
щатику rармата і труп коня. 

Пор. Кривоносюк наказав мені випровадити з под

·вір' я готелю "Континенталь" бойовий обоз куреня. На 

одну з підвод сів хворий сот. Бізанц і за кілмса хвилин 
ми поїхали вниз Хрещатиком в 'Сторону Ва'Сильків

ської вул. 

Нашими підводами ми влилися незабаром у біль

шу колону в~дступаючих вояків - піхотинців, кінно

ти, артилерії і обозів. Налягав вечірній сумерк. Ми по-

78) Lюк. ·Оки.дан ,,бЗІЧИІВ" після скинення деніІІсінськ0'1'0 пра
пора пара~ИІЙ марш за~порожщіІв, був сам один на бальконі 

Думи і "все ба·чив, як на долоні". 
Про це rл. цwrована статrя інж. Сюща~на в Літописі Червоноr 

КалИІНИ за кв-ітень 1930 р. 
В опи~сі, мабуть, сцена з вкої~сь ;цавніwої МІІІНіфестаціі п:і.ц 

Киrівськ:ою Міською· дУІМоЮ. 
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сувалися по неосвіченій Васильківській вулиці. Пов

станська піхота і дрібні відділи стрільців 'УГА витяг

нулися двома гусаками обабіч вулиці, з рушницями по

верненими на вікна протилежних кам'яниць. - "Геть 

від вікон!" - перестерігали цікавих, що через вікна 

пробували виглянути на вулицю. 

Виходили з дорогого Києва оповиті гнітючим су

мом ряди воякі•в 'Українських Армій: кінні і піші пар

тизани отамана Зеленого, його артилерія, вояки 'УГА, 
технічні сотні і відділи Червоного Хреста. Над зброй

ною струєю вояцтва гомонів болем насичений баритон 

якогось запорожця: - "Ой не гаразд запорожці, не 

гаразд вчинили ... " Проспівавши, замовк, а по хвилині 
загудів знову: "І чи не досада це, що двісті гармат та 

перед двадцяткою уступає?" - "Нічого, брате", роз
важали запорожця чотири кубанські козаки, що в 
Киеві перейшли ві~ добровольців до нас. - ,,Ця подла 

перемога не обійдеться денікінцям так дешево і не 

вийде ї:м на з·доров'я. Народ проти них. На Полтав

щині про владу Денікіна вже й поговірка склалася -
"День і кинь!" От який кінець приходить "доблєснєй
шим!" 

Соняшний ранок, 1-го вересня, вмивав нас, кілька

надцятьох вояків 3/8 куреня, срібними росами підки
Їв'Ських зелених садів-гаїв. За виїмком цієї невеличкої 
групи - цілий курінь попав у денікінсь·кий полон. 

Крім пор. Кривоносюка, адьютанта куреня, про 

події під Думою писав також пор. Феданків ось так: 

- "Сот. Станімір прийшов у Думу десь зараз з по
лудня, по 12-ій, і тоді пор. Кривоносюк передав йому 

команду над залогою Думи. Я, - Феданків, - сот. Бі
занц (хоча хворий, він був з нами в Думі), і пор. Юр

ченко пішли на наші кватири в готелю Континенталь. 

Помилися, з'їли обід, що саме тоді привезли нам ден
щики і лягли відпочивати. Нас збудили стріли в місті. 
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Ми позривалися і побігли в Думу. На вулицях майже 

нікого вже не було. На Хрещатику стояла одна гарма
та без обс.луги і вбитий кінь. В Думі застали нашу за

логу на :мі'СЦЯх, а також от. Льобковіца і сот. Купчан

ка зі штабу. Ог. Льобковіц переконував нас, що між 
командуванням обох армій трапилося якесь непоро

зуміння і треба ждати вияснення. Ми ждали. В між

часі не переставали надходити з міста телефонічні пе
рестороги від киян-українців і наших прихильників, 

не-українців, що денікінці входять до міста великими 

відділами. Як тіл10ки смерклося, ми побачили нараз 
на всіх 'Вулицях, що ведуть на площу біля Думи, пере

дові відділи денікінських частин, що незабаром зай

няли виходи вулиць на Думську площу. Or. Льобковіц 
і сот. Куnчанко підійшли до денікінського командира, 

мабуть полковника, і почали з ним розмову. Залога 

9-ої сотні пор. Юрченка і мої скоростріли стояли в бо

йовому виряді зі східньої сторони Думи і стежили за 

рухами дискутуючих. Іх розмову-дискусію хоча й було 
чути, але годі було зрозуміти зміст. До дискутантів 

почали підходити іІПІІі старшини. Згодом підійшов до 

них ще й сот. Оrанімір, а опісля підійшли також інші 

старшини, щоб нашим командирам помагати в диску

сії на тему - "За чем ви сюда прішлі?" 

"Несподівано я ·почув, що хтось мене шарпнУ'В за 
пістоля, чи радше за кобуру на поясі. Я оглянувся і 

побачив, що те саме трапилося кожному нашому стар

шині. Денікінці веліли віддати їм нашу зброю, а на 

наші протести заспокоювали нас, що це тільки хвиле

во, доки за'Іdнчуться переговори представників обох 

армій, української і денікінської. Ми, старшини, ві

дійшли до наших частин без зброї, пояснили стріль

цям ситуацію і наказали зложити кріси в кізли. Наше 

розброєння відбулося по 9-ій годині вечора. Зараз пі

сля цього на·с усіх відпровадили 11а Я'КЄіСЬ поД!Вір'я, 
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10-15 хвилин ходу від Думи. Всю ніч ми перебули під 
голим небом, а вранці через Ланцюговий міст і Слобід

ку повели нас у Дарн.ицю - 10 'Верстов на схід від 
Киева. 

"В Дарниці, в "Юнкерських баракх", з'єдналися 
сотні нашого куреня. Комендантом всіх полонених став 
пор. Володимир Струць" ... 

До денікінського полону не попали такі старшини: 

хворий командир куреня, сот. Данило Біза~щ, хор. Іван 

Мурин, хор. Пилипчук, командир обозу чет. Василь 

Максимець, 2 підстаршини і 16 стрільців з бойового ста
ну, що були поранені в підкиївських боях. 

З Дарниці, з денікінського табору полонених, по 
трьох днях втекли хор. Клим Царук і однорічний віс

тун Іван Котик. 7-ro вересня пощастило їм добитися 
до решток куреня, що поїздом переїхав з Хвастова в 
околицю Козятина. 

Між 10 та 12 вересня командир куреня, сот. Д. Бі
за~щ, відійшов до штабу Восьмої бриtади. Туди відійш

ли також сотенні діловоди і вся господарська частина 

(обоз). 

В РЯДАХ 2/8 КУРЕНЯ СОТ. О. СТАПІМІРА. 
ВІЙНА З ДЕШКПІОМ 

До фронтової служби були включені в бойовий 

стан 2/8 куреня сот. Станіміра, що в Києві, в залозі 
Думи, згубИ'в одну сотню, такі старшини і козаки: че

тар Василь Маюсимець, хор. Іван Мурин, хор. Пилип

чук і хор. Клим Царук. Із санітарного відділу бунчуж. 

Данищак, однорічний вістун Іван Котик, автор цього 

спогаду з числа підстаршин і боєздатні стрільці. 
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Та·ким чином 3/8 курінь, чи радше, З-ій курінь 
24 п. п. ім. rетьмана Петра Дорошенка, вибув з бойо

вого стану Восьмої бриrа:ци 'УГА. 'У списках В-ої бри

rади і 2/8 куреня - старшини і стрільці з 3/8 куреня 
фіtурували як вояки приділені до них тимча<:ово. _Щой
но 21 жовтня 1919 р. наказом штабу бриrади, ч. 377 від 
20 жовтня, 3/8 курінь був вКJПОчений в стан 2/8 куре
ня формально. 

Для реорганізування, 2/8 курінь на початку дру
гої декади вересня 1919 р. розташувався в с. Ревуха, 

Топорівсь~кої волости Сквирського повіту на Київщині 

і там був доповнений сотнею воякі~в, що їх мобілізували 

в Тоnорівсь-кій волості, у згаданому Сквирському по
віті на Киїmцині. 

Командний склад куреня тоді творили: сот. Осип 

Станімір - командир77), чет. Павло Собечко - адью
тант і ко:манщир сотень та чот: поручники - Іван і Пе

тро Вовк та Іван Заблоцький, чет. Микола Кивацький, 
хор. Химка, хор. Левицький Вол., підхор. Винницький 

і вшце згадані старшини, приділені з 3/8 куреня. 
З підстаршин в комадний склад куреня входив 

булавнИ'Й старший десятник Василь Сорочак з Дроrо

биччини, що вирізнявся фізичною силою, завжди зрів

новажений, холоднокровний і відважний у боях. 

77) У ~руховаюmс: в 37 ч. ,;НашоІ Мети", ТорОІІТо, вересень 
1951 р. ОПОМИІНВ<Х; а оп~сля в 1-му ·.збірнику УГА, ви~д. Д. МИІКи

тюха~, В0нні'ПеІ', Ман., 1958, СОТ. 0rа~н1мі·р ЗМ\.1)"Є, ЩО ІПід Кmm

СЬ'КОЮ Думою ІІЮПа.в у ІПОJІОН цілий ЙОІІ'О 2/8 курінь. Це ПОМИ.ЛІКа. 
По.ми:.mкою теж і те, що, як ІПИШе сот. ОrаиіміІр - ,іО~і.є!ї ночі 

н.аІІJав н.а Да~рницю от. Зелений, ЗІВЇJ1ЬІНИВ К,У!РіНЬ з ПОJІОІІу, пе

репраіВИ'В на прави~й беріг Днmра і ~цо д'ВОХ неділь курінь долу

чився ,ЦО СвоєІі бриt~". 

В ,цііЙСІНості втеча ІПО.ЛОІІених з ДарнИ!Ці на1етушила в чет

вер 9 ЖОВ'ТНJІ, а в р!ІІЙІОн рооташув.анНІЯ 'УіГА добил~я втіка'Чі 
щойно в перши~х днях ЛИ'СТОПЗІДа 19.19 р. 2/8 курінь стояв тоді 
в с. Бобрівники, недалеко мм. Соко:лова і Печори н/Бузі. 
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Пор. Іван Заблоцький ще до реорганізування ку

реня вийшов з його складу, важко поранений револь

веровою кулею хор. Пилипчука за ... діІВчину. 
У штабі куреня докладно за~писували всі важли

віші події на шляхах його походу. Хронікарську книгу 

провадив однорічний десятник Н. Н., абітурієнт укра
їнської гімназії в Перемишлі. Між діловодами куреня 

звертав на себе увагу десятник Загоруйко, інтеліrент

ний сільський юнак, син-одинак батьків-селян із Зба
ражчини, які подбали за те, що їх син в 1911-1914 рр. 
переходив практичну школу раціонального сільського 

господарювання в Чехії і Ш1вайцарії. Помер на тиф 

в околиці Красного на Поділлі. У війні з Денікіном ку

рінь брав участь в бою під Мопастирищем 12 жовтня, 
де у співдії з одною сотнею 1/8 куреня видержав і від
бив атаку денікінської кавалерії, втративши того дня 

одного підстаршину вбитим і кількох поранених; 23-го 

жовтня перевів успішну операцію з с. Бортии:ки в Брац

лавщині на денікінців у с. Гри.иеики., зав~авши дені
кінцям втрат убитими і пораненими, а п'ятьох денікін

ців з одним штабс-капітаном забрали в полон. Власні 

втрати - один убитий стрілець, уродженець с. Петри

лів ТовмаЦІікоrо повіту. У погоні за вТікаючими дені

кіІЩями, окрилюючи їх, він загнався під стріли одного 

наступаючого роя своїх. 

Кілька днів пізніше курінь знОІJЗу в операції Вось

мої бриrади на Брацлав з успіхом наступав на Брац
лав·ські Хутори і їх зайняв. Втрати того дня: від роз

риву rранати трьох поранених стрільців, між ними 

один важко, який кілька годин пізніше помер, бо не 

було необхідного санітарного матеріялу. Пораненому 

довелося здержувати крововилив з пораненої оскол

ками rранати ноrи, вище ~rоліна, перев'язуючи горішню 

частину стегна звичайним шнуром ... 
Дошкульно відчув курінь і те, що майже всі змо-
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білізовані во.яки роз6іrлися, коли денікінці перейшли 

в протинаступ. 

Курінь був знесилеНИ!Й і перевтомлений. В резуль

таті - без бою відступив з-під Старого Дашова, в пос

пі'Ху залишив с. Василівку, а який тиждень опісля -
с. Ковалівку. До речі - паніку у Василівці спричи

нила несподівана серія скорострілу з місцевої дзві

ниці в хвилині, коли курінь у відвороті з-nід Дашова 

зупинився у Василівці на сільському майдані і сотенні 

кухні почали видавати стрільцям обід. На зайнятому 
становищі одинокий залишився тоді зі своєю чотою 

чет. Василь Максимець. Хоча без зв'язку - видержав 

на дорученому йому становищі до вечора і, відходячи, 

звільнив з •полону п'ятьох стрільців зі своєї чоти, що 

їх був вислав в село на розвідку для провірення ситуа

ції, а дені·кінці захопили їх у полон. Він теж виявив, 

що спричинииками паніки були два сини василівського 

священика, бувші царські офіцери. 

Іх заарештували і польовим судом вони були при
суджені до розстрілу. 

В перших днях листопада курінь стояв на фронті 

проти денікінців у с. Бортни~m в Брацлавщині, неда

JJеко Печори-Соколова на річці Буr. 

По замиренню УГА з Денікіном - 2/8 курінь стояв 
у с. Потоки, біля Жмеринки. 

З КИЄВА - ДО ТАБОРУ ПОЛОНЕНИХ У ДАРНИЦІ 

В часі боїІJЗ українських армій з Денікіном - 3/8 
курінь, вірніше - Третій курінь 24 п. п. ім. гетьмана 
Петра Дорошенка - перебував в денікінському таборі 

полонених у Дарниці. 

226 



Про дото куреня в тому часі пише пор. Володи
мир Феданкі'в, .який вночі з 30 на 31 серпня 1919 р. зі 
сотнею пор. Василя Юрченка та півсотнею своїх куле
метників зайняв будинок Київ'Сь·кої міс~кої Думи і там 

був обезброєний. У листі до автора цього спогаду пор. 

Феданків писав: 

- " ... Після обезброєння всю залогу Думи дені
кінці відвели на якесь велике, замкнене подвір'я, що 

від Думи на 10-15 хвилин ходу. Там ми перебули до 
ранку 1-го вересня. В 8-ій годині того ранку нас уста

вили в маршову колону і по Ланцюговому мості по

провадили в сторону Слобі'дки - Дарниці. В колоні не 

було от. Льобковіца, сот. Ку~пчанка і сот. Станіміра, 

які попереднього дня були з нами під Думою. 

В соняшній спеці, без води і їжі ми брели пісками 
цілий день. По дорозі долучили до нас обезброєну в Пе

черсь~кій Лаврі сотню пор. Ст. СлЮ'Сарчука і сотню 

пор. В. Струця з 3/8 куреня, обезброєну в арсеналі. У 
вечорі ми зупинилися на залізничій станції в Дарниці, 

а звідтіль .відпрова:дили нас у з~еМ'Ольовані так звані 

"Юнкерські бараки" в недалекому лісі. 

В таборі ·були всі старшини куреня: пор. Володи

мир Струць, пор. Ст. Слюсарчук, пор. В. Феданків, 

пор. Петро Кривоносюк, пор. Василь Юрченко, четар 

Осип Фодчук, чет. ОлеК'Са Валиць~кий, чет. Лука Луців, 

хорунжий Клим Царук, бул. ст. дес. Василь Іла

щу·к і бунч. Іван Гуt:ак; з інших куренів: чет. Іван Оси

пів, чет. Степан Мазяр (він адьютант сот. Станіміра 

з 2/8 кур.), хор. Василь Г·речаник, чет. Корнель Яри
мович, чет. Юрій Стеф'юк, чет. Федик і хор. Р. Зелений. 

"Зара·з же першоо-о дн:я втік з табору сот. Стовбу

ненко та декілька козаків, а третього дня втік хор. 

Клим Царук. 

"Накінець першої декади вересня всіх полонених 
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за списками було в таборі 370 стрільців підстаршин 

та 16 старшин 'УГА. 

"Бараки табору були в жалюгідному вигляді: по
вибивані вікна, повиривані двері, здемольована обста

новка. Наші стрільці скоро привели до людського ви
гляду кращі бараки і в них розташувались. Старшини 

зайняли один з бараків, що в ньому давніше були адмі

ністраційні бюра. 

"Входу і виходу з табору берегла денікінська вар
та. Для виходу в місто денікінський комендант табору, 

який жив на станції, видавав перепустки. 

"Всі полонені були вчислені в один курінь, що 
складався з 4 сотень і командування над ним перебрав 
пор. Володимир Струць, а командування сотнями ......:. 
пор. В. Феданків, пор. Петро Кривоносюк, пор. Степан 

СлюсарчУ'к і пор. Василь Юрченко - всі з 3/8 куреня. 
Організування харчів доручили бул. ст. дес. Василеві 

Ілащукові. 

"Харчі були дуже мізерні. З кухні, що була в ба
раку біля станції, раз на день видавали поганеньку 
зу'Пу і хліб. Силою обставин кожний мусів промишля

ти над тим, щоб придбати додаткові харчі. Хто мав 
гроші, головно "катеринки", дохуповував собі харчі без 
більших труднощів; інші продавали на харчі деякі 

свої речі, або їх вимінювали. 

"Двічі, або тричі приходили в табір довоєнні га
ЛИЦІ>кі кацапи-москвофіли і на організованих коман

дою табору мітинrах намовляли наших стрільці'В всту
пати в армію ген. Денікіна. Одначе побачили, що стріль

ці іх накликування і заохочування викпивають, - за

лишили нас в спокою. 

"Ми жили надією, що ситуація зміниться в нашу 
користь і ми скоро повернемося до своїх. Стрільці, яким 

трудно було прохарчуватися, шукали праці в довко-
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лишніх селах кільканадцятьом пощастило з табору 

втекти. 

"Несподі'Вано в третій декаді вересня зайшли в 
наш табір два елеrантно одягнені в денікінські одно

строї молоді воЯ'Ки - "вольноопредєляющіеся" ("одно

річні добровольці"). Вони представилися нашому ко
мендантові пор. Струцеві, як українці з Полтавщини 

і довірочно поінформували, що вони на службі от. Зе

леного, який прислав їх до табору з метою - допо

могти нам в утечі і вможливити поворот до 'УГА. 

"Пор. В. Струць скликав нараду старшин. Прияв
них поінформував про висланників от. Зеленоrо і про 

його пропозицію. Одначе не було жодних даних на те, 

що нашими гостями є ді'ЙІСно вояки от. Зеленото. В їх

ній ролі могли дуже гарно виступити провокатори. З 

огля.ду на цю непевність рішили до от. Зеленого висла

ти наших парляментарів. До цієї місії призначили: 

чет. Степана Мазяра, хор. Романа Зеленого і хор. Ва

силя Гречаника. Вони в імені полонених мали подяку

вати от. Зеленому за його турботи в питанні нашого 

визволення, в його штабі обміркувати справу втечі і 

для цього скласти докладний плян. Очевидно, наші 

делеrати мали йти разом з вщ:ланцями от. Зеленого, 
яким, по закінченій нараді, пор. Струць подякував за 

їхній труд і посвяту. - "Сьогодні" - говорив їм -
"з вашої, панове, пропозиції не можемо скористати, бо 
багато наших людей на праці поза табором". 

Отаман Зелений стояв тоді в Трипіллі - 42 - 44 км. 
на південь від Києва. Третього, або четвертого дня на

ші "парляментарі" вернулися. Для от. Зеленого, який 
прийняв їх дуже прихильно, вони не мали слів похва

ли. Втечу заплянували на ніч, 9 жо'Втня. 'Увечорі того 
дня мали прийти до табору ві'д от. Зеленого провідни

ки і мали запровадити нас на терен, що його займали 
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повстанці. Для нашої охорони мали бути розставлені 

по дорозі застави повстанців. 

"Увесь табір почав нишком приготовлятися до 
втечі. Стрільці забеЗІПечувалися сухими харчами і са

лам. В мене на той час не було готівки, тому я пішов 

з хор. Зеленим та чет. Мазярем вантажити у вагони 

дрова. За день ми заробили по 40 рублів. 

"Згідно домовлення, в четвер, 9 жовтня, о год. 9-ій 
вечора, з'явилися в таборі висланники от. Зеленого. 
Вони повідомили пор. Струця, що все приготоване: на 

шляхах розставлена охорона, час виходу - невідклад

ний. 

"З табору виходили через отвір, прорізаний в ого

рожі з колючого дроту. Старалися виходити без шуму
га:мору. Все ж таки один денікінський вартовий поба

чив, що діється і почав кричати. Зеленівці вмить по

валили його на землю і, насипавши в його рот піску, 

залишили обезвладненого. Ми побі1rли за провідника
ми. Спішилися, бо знали, що в недалекому Борисполі, 

19 км. на схід від Дарниці, розташована денікінська 
кавалерія. Біrли понад Дніпром, лісовими стежками. 

Про відпочинок не думали. Щоб вtдітхнути - йшли 

в перервах скорою ходою, опісля знову бі'гли. Вранці 
ми зупинилися в лугах напроти ТрИІПілля, пройшовши 

за ніч 36 км. Тут дожидав нас старшина от. Зеленого. 
Він закомунікував нам, що в ночі денікінці заатакува

ли в ТрИІПіллі загін от. Зеленоrо і пі'д їхнім натиском 
от. Зелений подався на захід, в сторону Обухова. 

Ми опинилися в ненайкращій ситуації. Старшина 
от. Зеленого велів нам задержатися на мі'сці, себто -
в надбережних лугах на лівому березі Д~rіпра. 

Вся наша група начислюв1ала 184 вояків-В'rікачів. 
В таборі залишилося ще біля 80 полонених. У вечорі 
ми пішли до найближчого села. Групами по 2-3 вояків 
нас порозпроваджували -по хатах на вечерю. Господа-
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рі-хазяї вгощували нас дуже щиро. Перший раз у моє

му житті я мав нагоду бачити, як зручно хазяйка хати, 

до якої мене запровадили, палила соломою і пекла 

млинці, якими нас, трьох вояків гостила. 

По вечері вся наша група зібралася на сільській 

вулиці. Провідник повів нас до перевозу на Дніпрі. 

Днrпро перепливали на поромі, осяяні сріблистим світ

.т.юм місяця в повні. Мимохіть нагадувалися козацькі 

байдаки, запорожці, герої Шевченкових поем - "Га
малія", "Іван Підкова"; ввижалися ру~саЛ'Ки, трагічна 

картина нещасної дівчини - Причинної і її милого ко

зака з баляди "Причинна". 

"За двома наворотами вся наша грула переправи
лася в с. Стайки, на крутому правому березі Дніпра

Славути. Тут дожидав нас інший старшина от. Зелено

го. Надбережними кручами він запровадив нас у село. 
Годину пізніше ми спали в клунях, у запашному сіні. 

В Стайках перебули цілий день, а у веЧ'орі рушили 

в дальшу дорогу. Одначе от. Зелений під натиском де

нікінці~в подався ще далі на південь. Силою обставин 

нам доводилося днями ховатися в клунях, а ночами 

маршувати. 

"В таких умовах ми доганяли от. Зеленого до ве
чора під свято Покрови. Того ж дня ми мали вже злу

читися з його повстаН'Ським загоном в с. Македо'Н.аХ. 

"Був ПЇ'ЗНЇЙ вечір, як наша група наближалася до 
Македонів, 15 верстов "з гаком" від Канева. Всю око
лицю залягала густа мряка. Ми йшли стежкою здовж 

битого шляху. Вже десь недалеко перед нами мали 

бути "обітовані" Макещони. Нараз ми побачили в мря

ці темні сильветки кількох вершників. Вони напевно 

побачили також нас, одначе через довший час ні вони, 

ні ми не мали відваги наблизитися до себе. Накінець 

один вершник під'їхав до нас і запитав, хто ми і куди 
прямуємо? Почувши нашу відповідь, сказав, що того 
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саме дня от. Зелений важко поранений в бою з дені

кінцями і його загін розбігся. 

"Ця вістка нас пригнобила. Наша віра в з'єднання 

із загоном от. Зеленого та віра в кінець нашої непев

ної мандрівки-скитання провалювалася; надія - ско

ро добитися до своїх - роз'Вівалася. 

Для провірення правдивости вістки, пор. Криво

носюк з одним дес.я.тником і одним стрільцем рішив 

поїхати сільською підво,цою в сторону Канева. 

"Розвідчики вернулися другого дня рано і прав

дивість прикрої для нас вістки потвердили: - "От. Зе
лений вбитий. Його тіло лежить у с. Ковалях'' - зго
лосив пор. Кривоносюк. 

Роздумувати і дожИ'Дати невідомого - не було 

наймешпого глузду. На нараді старшини рішили доби

ватися до своїх малими групками, по 3-4 вояків. Роз
бившись на такі групки, ми рушили на захід. Чет. Ма

зяр, хор. Зелений і я попрямували на Вінницю, в .якій, 

як було нам відомо, була На"Чальна Команда 'УГА. До 

мети добилися після двох тижнів блуканини. 

'У ВіннИЦ:і одержали матеріяли на однострої і нас 
трьох - чет. Яримовича Корнеля, чет. Юру Стеф'юка 

і мене приділили до обозної валки Третього коД'Пусу, 
яка стояла тоді в Деражні. Ії командиром був сот. Пе
тро Бігус, а адьютантом пор. Степан Глібовицький78). 

"Третій 24 п. п. ім. гетьмана Петра Дорошенка ку
рінь" - пише пор. Феданків - "я відшукав щойно на 
провесні 1920 р. в німеЦЬ'Кі'Й колонії Кассе.л:ь, на Хер
сонщині. До ре'Чі це були здебільша стрільці, що разом 
зі мною 9 жовтня 1919 р. вийшли з Дарниці на волю. 
Було їх тоді не більше сотки. Це були ті, що перемогли 

тиф і всі жахіття ""Чотирокутника смерти". З вірою в 

78) ВОlІЬ\ІІІевихи ІРООІСТріляпи йоrо в запІ.плю пЮля тоrо, як 
ІІІ бриrцца вІдвІрип:а фронт. 
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ясне майбутнє вони знову гуртувалися біля своїх стар

шин, готові на нові жертви і на нові вояцькі чини. 

З числа старшин, що в грудні 1918 року повели 
курінь з Коломиї під Льrвів, - я застав у ~ассель 

пор. П. Кривоносюка, пор. В. Юрченка, чет. Осипа Фод

чука і чет. Василя Максимця. Зі старшин, що були 

приділені до куреня пізніше, - я застав там чет. Олек

су Балицького, чет. Лу-ку Луцева і хор. Клима Царука. 

Був там також сот. Данило Бізанц, який разом з пор. 

Кривоносюком Петром заходився біля реорганізування 

куреня. Ревком Ч'УГА (Червоної 'Української Галиць

кої Арміі) до відновленого куреня був настановив ко

місарем хор. Гната Харука70), що по війні закінчив бо
гословію і був сотру;цником української греко-католиць

кої парафії в Надвірній. 

"В'ідновлений у силі трьох сотень курінь на Ве
ликдень, 11 квітня 1920 року, відійшов з Кассель на 
залізничу станцію в Бірзулі, там поспішно заванта

жився у вагони товарового поїзщу і по полудні 12 квіт
ня через Крижопіль - Вапнярку - Жмеринку поїхав 

на протипольський фронт. 

"Як складова частина Третьої бриrади Ч'УГ А, 13 
квітня 1920 р. курінь зайняв становища під Курилів

цями Мурованими, на північний захід від Могилева. 

"Поляки приготовляли офензиву і "сьогодні - зав
тра" мали її розпочати. Стрільці прагнули війни з по

ляками, очайдj"ІUНО рвалися до бою, бо в поляках кож

ний стрілець бачив запеклих ворогів-загарбників рід

них земель. Але й неменшими ворогами 'України кож

ний галицький стрілець уважав большевиків, в яких 

бачив тільки нахабних москалів, хижацьких загарб

ників 'України і персоніфікованих її руїнників-грабіж

ників. 

78) Помер трагіЧІІою смертю з 30-юх роках. 
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"Вороже наставлення наших стрільців до больше
виків скр~плював факт, що ненавж:тю до них кипіла 
вся 'Україна, дихало нею кожне село і українська люд

ні'Сть міст. Ча'СТо можна було почути: - "Настане вес
на - прийде батько Петлюра"80). 

"Тим часом на широких просторах большевицько

го за1пілля, на теренах південного Поділля і сумежної 

Херсонщини проти большевиків успішно оперу~вала 

українська армія під командуванням ген. Омеляновича

Па'Вленка. 

"Назрівав час, що в ньому мусіло виявити себе та
кож стрілецтво нашого куреня. Це тим більше, що на 

початку квітня в Тирасполі підняла повстання і при-

80) ·УІКРаФнська то',Ц'Ність в~чувала, що У·ГА поневмі пере
на'Зва..ла'Ся в .ЧУГА і, як да~вніше, IC'l'a'Вwraicя ~о наших стрільці'В 

прихилЬІНо і з ДО'В~р'тм. При кіщі лютОІГо 1920 р. авто.р цього 

нарису, перебуваючи на лікуванні в Одооі, зай:шов до 'К'НИ'І'арні 

"Час" (У'КраіІНІСь:ке ви~цаІВнищтво), що ruримі~щу·ва·лася в неве

личкіІЙ юрамниці в ПЕ!\Р~У. мабуть Готол.івсь:кої вулищі, не

далеко ві\Д парту. УІВіІйJшов тущи також ЯКИІЙ!Сь мо..лодий чоло

вік. В РОІЗІМО.Ві він ІСТВерщжуючо заJПИТав: - "На· весні ви все 

о,п;но пі~цете разам з Петлюрою?" 

Іншим раt:зОІМ з таким же питаЮІЯІМ звернувся до мене на 
вуЛИІЦі Кондратенка якИІйісь залkзінодо.роJЮник. 

Поставу у~краіпкЬІКоі люд1ности ОЩеси віЩ:цІзеркаІJІ'ЮіВали теж 

слова ПОІПУ~р!ІЮrо тоді ,,ЯЮ..ЛО'Ч!Ка": ,,Я на боЧІЦі с~~ бі"ля 

боч;ки слИІЗЬІКо; утікаmе більшовики, бо Петлюра близько". 

Про на~станову ж стрільціІв УіГА - ЧУТА, до больше·вИІКі:в 

може говорити таІКий фа:кт: 23 х:вітня 1920 р. у ВаІПЮЯрці, КУ'дИ 
бо..льшевИІКИ заІВерну..ли іtз Жмеринки ,,саиітаірfІий ПоіЬ/ц 0/1", 
з ВJЩОро.в.лЄ'lW/ЯІМИ з одеськИJХ UШІИ'Талів, 6tу:в вищаний у вечір 

нжаз: "іВра.нщі, о trotЦ. 3-іrй буде си~tнал - три кулеметн.j стріли. 
На цей :JНак стрілЬІЦ.і вийщуть '3 ваJТоиі'В і піщ провОІЦО..'\f Н. Н. 

підуть обе3брооовати большевИІЦЬІКУ обс~ стаfЩn. На той чаІС 

прИ!ЙІДе до опі'ВІЦі~і з наІМИ і обІс.пуrою ТІЯІЖІКоІі артилеріt З-оа бри

rщци от. Противе!НсЬКИІЙ з.і к:В<>ЬІ пробоєви~м куренем". 

011рільщі - рекоН'Валес:центи "СанпоОЬд~у" наказ nр:и:йнятsі з 
ент:rаІязиок і таАну 3Ібереrли. 
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єдналася до У А ген. Омеляновича-Павленка кавалерій

сЬІКа бриtада от. Ю. Шепаровича, а в Затишші, що на 

залі'зничому шляху Одеса - Жмеринка, повстав відділ 
сот. Івана Козака. 

"Стрільці нашого куреня вже вспіли довідатися, 
що Тре-м бриrада має проти себе У'країнську дивізію 

полк. Ол. Удовиченка. 

"Другого дня нашого перебування на фронті під

нялася під Курилівцями Мурованими несамовита стрі· 
."Іянина. В тому напрямі пішов на стежу чет. Осип Фод

чук і в перестрілці з пол.яками поляг. 

"З числа во.яків 3/8 куреня чет. Осип Фодчук бу,в 
остаmrім, .який згинув у боях куреня на кривавому 

шл.яху великого визвольного змагу. 

23 квітня сотням куреня був переданий наказ про 
те, що нашу зброю повертаємо проти большевиків. -
"Жоден вояк УГА не сміє сплямити української зброї 

допомогою червоним москалям в поневолюванні Укра

їни!" - говорив наказ командування куреня. "Зброю 
нашу піднімаємо на червоних загарбників України. За 

її волю йдемо в бій в одних лавах з військами Голов

ного Отамана Симона Петлюри і під прапорами УНР 

продовжуємо українську визвольну війну". 

"Поправивши, згідно з новими стратегічними ви

могами зайняті нами становища протибольшевицького 
фронту, курінь простоm у них неповну добу. На зміну 

куреневі прийшли другого дня пол.яки. У вірі, що від

ходимо на ві,$Іочинок у район розташування армії 

УНР, курінь відійшов колоною в сторону Я.лтушкова. 

Йшли спокійно, не прочуваючи жодного лиха. Яке ж 
було наше здивування, коли за нку годину нашого 

ходу ми побачили себе в перстені пол.яків. 

"Нам наказали скласти зброю і вже обезброєних, 
як полонених, повели нас на збірний пункт в Ялтуш
кові." 
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ГОРЕ ПЕРЕМОЖЕНИМ! 

"З Ялтушкова через Проскурів - Тернопіль по
везли на-с у замкнених товарних вагонах без харчів і 

води на захід. На короткий час задержали нас у Ялівці, 

у переходовому таборі полонених, а звідтіль у та

ких же замкнених вагонах через Перемишль до Ту:rолі 

на Помор'ю. 

"За увесь час нашого ескортування, поляки не да
ли нам будь-якої їжі і ні краплини води. Виїмок зро
били тільки в Перемишлі. Тамошній Український Ко

мітет якимось диво:м виєднав у польського команду

вання дозвіл видати всім полоненим теплих харчів, 

деяку кількість бандажів і лікарства. Ясно, що всі 

харчі, лікарства тощо - були придбані за гроші укра

їнської перемиської громади. 

"До Тухолі ми приїхали так виснажені, що багато 
вояків не могли стояти на ногах. Нас примістили в г.ни

лих землянках, хоча в таборі було чимало бараків, су
хих і придатних до замешкання. Але нам причепи.пи 

пляму большевиків і командування табору та поль

ська віЙІСькова охорона, ставилася до нас куди гірше, 

як до тварин. 

"Щойно по яких двох місяцях дозволили зразу 

старшинам, а дещо пізніше і стрільцям перейти в бля

шані бараки. 

"Глибоку істину староримської приказки "va,e 
V.ilctrs!" - "Горе переможеним!" - в отому кіJЩевому 
акті змагань і воєнних трудів 3/24 п. п. ім. гетьмана 
Петра Дорошенка куреня, я збагнув до глибин, пізнав 

іі на собі в нюансах. 

"Звільнювання з табору полонених почалося в осе
ні 1920 р. і тоді я вернувся ва рідне Поку'М'я." 

Стільки з ЛИ'СТа пор. Федаикова. 
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Подана в рядках цієї книжки історія 3/24 ("Коло
мийського") куреня - це фраtмент героїки визволь
них змагань УГА 1918/1919 років. 

Курінь постав у великі дні відродження Україн

ської Держави, зроджений з почувань високої націо

нальної свЩо:мости, з жагучих праr.нень політичної волі 
- найвищого ідеалу нації та з дозрілої готовости цьо

му ідеалові вірно служити, жертвуючи за його здійс

нення вояцькі труди, кров і юне життя. 

Чи вив'язався курінь зі своїх обов'язків - не моя 
річ судити. 

Якщо воєнні дії куреня і в пов'язанні з тим - дії 
вищого Командування УГА оцінювати з перспективи 

40 років - то без сумніву знайдемо в них чимало по

хибок. 
У своїй праці я старався не приховувати помилок 

у воєнних діях куреня так, як не старався перебільшу

вати його блискучих перемог. Не притаював також ге

ройських чинів старшин і вояків. 

Існує істина, що найбільшою мудрістю людини -
це вміти пізнати самого себе, вміти пізнати власні хи

би, могти визбутися їх, щоб у висліді наші діла ста

вали досконалішими. 

Ця життєва істина наказувала мені дати правдиві 

факти і вірний матеріял до історії визвольної боротьби 

1918 - 1920 рр. на підставі спостережень і переживань 

во.яка малої військової одиниці, в даному випадку -
підстаршини 3-ro куреня 24 полку піхоти, отже погляд 
з долу, а не навпаки. 

Вірю також, що цей мій спогад послужить доброю 

лектурою для нашого молодшого покоління в його ба
жанні пізнати чини своїх батьків, їх вірність ідеалові 

волі і справедливости; пізнати їх ра'дість з приводу 

перемог і твердість духа в часі поразок і невдач та 

незламність віри в кінцевий трію:мф нашої Правди. 
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Оrорі'Н!Ка: рЯА<JІК: 'НЩЦру>КОВІаНО: ІІЮВІИНІНО бути;: 

11 2 ~з.го.ри Куrr.~івІцLв Кутців 

69 13 ЗІrори КОМQНО'ВІС!ЬІКИІЙ Ку~мановський 
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230 4 ЗіІ'ОрИІ салам саолом 

23,1 14 зrори~ С'І'SІЙІКИ С'rаІЙІКа 

233 2 ЗІДОJІ'у' Данища~к ДанИІЩУІК 
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чеrr31ря. Пе'І.'Ра КриІВ·оносюка., Jі1КИІЙ ста13, аІДЬІЮ!l'антом куре-Н!Я. 

КQІМ'аНЩІУ'ваІНІІ·я 8-о[ сотні nеребра,в rч.ет. C'l'. СлюсаРІЧ'УІК 14 сЬЧІНя 

191.9 ІР· на 1'Шсце 1полЯІМОІГО 1'2 с·ЇіЧІНfя 1·919 р. ЮJМаІІJЦ,И1Ра1 МИІх. 
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В-во "Го.мін. Україн.и" 
140 Bathurst St. Toronto 2Ь, Ont. 

Торон.то, жовтень 1963 р. 

Вель.мишан.овний Пане (Пані)! 

Мемуарна література української е.міtрації .мало

чисельна, хоч за~ально відомо, що спо.мини - це неза
ступи.мий причинО'К до історії кожно~о народу. Зокре.ма 

спо.мини із визвольної боротьби народу, що далі за ви
зволенн.я. бореться., це не тільки свідоцтво .минуло~о, це 
доро~овказ у .майбутн.є і джерело віри у власну силу 

та .майбутн.ю пере.мо~у. 

З тією думкою В-во "Го.мін Україн.и" видало окре
мою 'КН.иЖ'КОЮ 

спо.мини .мtр. Василя. Волицько~о 

НА ЛЬВІВ І КИІВ 

Кн.ижка .має 240 сторінок друку, ба~ато ілюстро
вана, друкована на доброму папері. 

Об~ортка роботи М. Бідн.я.ка .. 

Ціна кн.uжки для. передплатників тижневика "Го
.мін у,,.,раїн.и" $ 2 - брошурован.а, $ 3 - тверда оправа. 

По кн.и~арня.х ціна$ 2.50 брошурована, $ 3.50 твер
да оправа. 

Сподіває.мое-о, що Ви приймете цю книжку і най
ближчою поштою перешлете належність за неї, чи.11. 
уможливите В-ву виданн.я. дальших запля.нованих 
'КН.иЖО'К. 

Коли б з якихсь причин Ви не бажали закупити 
цю книжку, проси.мо її на.м повернути на наш кошт. 

З правдивою пошан.ою 

Дирекція. 

В-ва "Го.міи України" 
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