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ТворцJш Be.cuxux Д1~ів Державиости 11а Захід1~іх 
ЗемАЛх У-краї1~и та Тим, лхі трудоJt, -кровю і жит

тям захріп.сюва.си цю Держат~ість, будучи Вояхами, 

Підстарщи11ами і Cmaputu1ШJtU слав1юї 

YKPAlHOЬKOl І'АJJИЦЬКОl АРМП 

і вве.си lї, захвітчтtу .саврами, в патпеоп О.tави та 

В езс.чертя, - у схромиій присвяті ця х1тжха від 

ВИДАВЦЯ 



Цей третій том Матеріялів до історії Української 

Галицької Армії зредаrувала колеrія під проводом 
начального редактора Євгена Зиблікевича. 



СЛОВО ВІД ВИДАВЦЯ 

Десять років тому я рішився віддати мій запал, мою ініціятиву, 

мою енергію і мої власні фінансові засоби на те, щоб докласти якнай

більше цеголок до будови принайменше підмурівки під памятник слави 

лицарської Української Галицької Армії, найбільшої збройної формації, 

на яку здобувся український нарід у Велику Пору, що прийшла на наші 

землі між роками 1914 і 1919. 
Зробив це я тому, що не було нікого іншого, більш покликаного до 

цього, щоб почати з усією наполегливістю збирати скрізь і якнайбільше 

матеріялів до історії УГ Армії, а я бачив, що час минає, а з ним мина

ються також учасники й свідки творення збройного рамені народу, який 

взявся до творення власного, державного життя. Ця моя тверда поста-· 

нова мала також своє коріння в свідомості, що майже всі основні дже

рельні матеріяли до історії УГ Армії пропали або в ході бурхливих подій 

в Україні, або в наших архівах і музеях, окупованих большевиками, чи 
німцями міст : Львова, Праги, Парижу, чи Берліну. Бажаючи помогти 
рятувати те, що ще в наших обставинах рятувати було можна, SL відбув 

двічі поївдки до Европи і кілька поїздок до більших осередків наш6і 
еміграції у ЗДА й Канаді, закликаючи побратимів по зброї та їхні родини 

організувати збірки матеріялів, а передусім робив я це сам, особисто, 

під час безпосередніх зустрічей і шляхом широкого листування. 
Про розмір труднощів у звяз1<у з здобуванням потрібних матеріялів 

до згадуваних мною книг говорить в якійсь мірі і те, що 20 авторів тих 
праць, які поміщені в усіх трьох томах: "Матеріяли до історії Української 
Галицької Армії", вже померли, а саме: от. Ом. Клюн - t 2 червня 1958 р. 
у Відні; сот. Г. Кох - t 9 квітня 1959 р. у Мюнхені; пор. суддЯ Р. Став
ничий - t 14 вересня 1959 р. у Боффало, ЗДА; проф. Ілько Борщ~ 
- t 11 жовтня 1959 р. у Парижі; сот. Яр. Курилюк - t 26 вересн~ 
1960 р. у Фаллс Грейт, Монтана, ЗДА; хор. УСС М. Угрин-Безгрішний 
- t 19 січня 1960 р. у Новому Ульмі, Німеччина; сот. Ів. Чайка - t 18 
грудня 1960 р. у Судбурах, Канада; сот. Мир. Луцький - t 10 березня 
1961 р. в Торонті, Канада; інж. сот. Андрій Палій - t 11 травня 1961 р. 
в Едмонтоні, Канада; от. Н. Гірняк - t 4 березня 1962 р. в Пассейк, біля 
Ню йорну, ЗДА; д-р сот. Мар. Терлецький, - t 2 травня 1963 в Бай
сайд, Ню йорк, ЗДА; д-р сот. Бог. Білинкевич - t 12 травня 1963 р. 
в Бонн, Німеччина; д-р пор. Юр. Дякунчак - t 25 травня 1963 р. в То
ронті, Канада; інж. сот. Ів. Фостаковський - t 26 грудня 1964 р. в Гот
дейл, Массачюсет, ЗДА; інж. сот. Вас. Рижевський - t 4 березня 1965 р. 
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в Маямі, Флорида, ЗДА; сот. Вол. БеJ\шО - ·;· 15 серпня 1965 р. в Нюарку, 
біля Ню йорку; д-р пор. суддя Н. Ма1<симчук - t 29 жовтня 1965 р. 
в Сан Павльо, Бразилія; пор. УСС Вол. Калина, - ·[ 5 листопада 1965 р. 
в Ню йорку, ЗДА; інж. сот. Ром. Олексій - t 7 січня 1966 р. в Потсвілл, 
Па., ЗДА; пор. Дм. Бречка - t 4 серпня 1964 р. в Волтгем, біля Бо
стону, ЗДА; пор. Карло Аріо - ·Г 2.7 серпня 1959 в Бонн, Німеччина 
і полк. ген. штабу австрійської армії А11тін Лєгар - t у Відні, 1963 року. 

Вище згадані кол. старшини УГ Армії перенеслись вже на той світ 
і свої спогади та статті, здебільша донументальної вартости, передали 

мені і сьогодні це можна сказати, - дослівно в останніх годинах свого 

життя. Свій воєнний досвід і своє імя Вони зберегли таким чином 

в історії УГ Армії на завжди. 

У висліді цих заходів різних осіб і моїх власних. зібрано до сьогодні 

багато оригінальних статтей, споминів, причинків, нотаток, різних даних 

до особових і речевих індексів, тощо, а також 335 індивідуальних і 60 
групових фотографій. Я розшукав теж кільканадцять цінних праць і спо

минів, друкованих у малодоступних сьогодні журналах і часописах та 

подав їх у передруках. Всі ці зібрані і надіслані матеріяли використані 

на 90 відсотків у трьох томах під спільною назвою "Матеріяли до історії 
Української Галицької Армії". Перший том появився в 1958 році в розмірі 
674 сторінок, другий том в 1962 році, розміром 383 сторінки, а третій 
том появляється оце в 1966 році в розмірі около 250 сторінок великої 
вісімки. 

Хоч і цей том не закінчує ще друку матеріялів до історії УГА, то 

при цій нагоді складаю ще раз подяку всім тим Особам, які в той, 

чи інший спосіб причюшлися до появи трьох томів. Окрему подяку 

прошу прийняти тих панів Редакторів, що взяли на себе труд редак
ційного оформлення надісланих і зібраних матеріялів, а також ці Редакції 
журналів і газет, які поставилися прихильно до цієї справи. 

Друк оцих чергових матеріялів до історії УГА насовує думку про 

потребу, доцільність, а навіть конечність зробити підсумок тим усім 

працям, споминам про окремі частини, чи акції, вузького, чи ширшого 

значення, які друкувалися від 1918 року й досі про УГАрмію, викори
стовуючи досі не опрацьовані архівні матеріяли і недруковані ще праці. 

Цим підсумком була б власне синтетична історія Української Галицької 

Армії, чим був би здвигнений памятник слави цій нашій славній і лицар

ській армії з нагоди 50-ліття проголошення відновлення української дер

жавности на Галицькій Землі в 1918 році. 
Думка про написання синтетичної історії УГ Армії ворушила уми 

багатьох наших дослідників військового діла, були навіть продискуто

вувані пляни такого виданння напередодні 11. Світової війни, але не

відрадні умовини польської займанщини, відносна, часова близькість дій 

УГ Армії а через те брак належної перспективи, а може й брак без

стороннього автора - склалися на те, що цей задум залишився і до 

сьогодні лише задумом. Не знаю, що можна під цю пору і в наших 

обставинах конкретного зробити в напрямі віднови даних плянів, але 

я особисто хотів би дуже причинитись чимось до їх здійснення, маючи 
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на думці, коли мова про мене, фінансування авторських труд1в 1 появу 
тієї праці друком. Це моє бажання дістало особливо сильний поштовх 

під час моєї поїздки в осені 1965 року до Филаделфії. Бу дучи в цьому 
місті гостем Східньо-Европейського Дослідного Інституту ім. Вячеслава 

Липинського, я мав нагоду бачити в ньому дуже багаті архівні матеріяли 

до історії наших визвольних ~змагань і будівництва нашої держави взагалі, 

а УГ Армії зокрема. 

У Филаделфії створився навіть завSJзок колеrії, що хоче провідати, 

які реальні можливости існують сьогодні для написання, шляхом індиві

дуального, чи збірного зусилля, - синтетичної історії Української Галиць

кої Армії, якої золотий ювілей уJ<раїнський нарід у вільному світі буде 

відмічувати 1968 року. 
Прощаючись сьогодні з Читачами цього третього, виданого мною, 

тому матеріялів до історії УГ Армії, хотів би я бути речником надії, що 

всі ми дочекаємося ще справжньої історії Української Галицької Армії, 

що було б дуже гарним свідоцтвом про нас усіх, а передусім про тих, 

що ділили з тією нашою славетною армією її долю й недолю. 

Вінніпеr, Канада, 1. січня 1966 р. 
ДМИТРО МИКИТЮК, 

кол. хор. УСС 
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УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ І БУДІВНИЦТВО 
УКРАїНСЬКОї ДЕРЖАВИ 

Д-р Кость Левицький 

Розпад Австрії і українська справа 

Д-р Кость Левицький 

(Спомин із 1918 р.) ':' 

Під кінець 1918 р. доконалася істо

рична подія, а саме: розпад Австро

Угорської Монархії. Осередні Держави, 

що в І-ій світовій війні пішли були по

бідним походом на схід і захід - не 

видержали напору держав Антанти і 

мусіли просити миру.*) 

В цім історичнім моменті, наша 

Україна по тому боці мала свою геть

манську Українську Державу, а ми га

лицькі, буковинські й угорські Українці 

по цім боці дожидали вирішення нашої 

долі . 

Ліквідація Осередних Держав прий

шла несподівано і застала нас непри

готованими, але події йшли дальше своєю 

безоглядною силою та хоч від того часу 

минає другий рік, наш український нарід стоїть в осередку важкої 

боротьби, бо його справа ще не вирішена. 

Перші познаки програної війни виявилися вже в половині місяця 

вересня 1918 р., по проломанню болгарського фронту. 

Тоді розвинули Поляки сильну аrітацію за прилучення Галичини до 

Польщі. З нашого боку піднято акцію скликування демонстраційних 

віч проти Польщі . У Львові від.булося таке маніфестаційне віче у1<раїнців 

міста Львова 22 вересня 1918 р. і воно заявилося за поділом Галичини . 

*) Це1ї спомин д-rа Костя Лев1щькоrо друкувався впеrше у віде11ському тижне
вому журналі "Воля", в числах із 3-ro И 10-ro липня J920 року. Згаданий журнал 
появ11яється як безпартійний орrан у Відні від червня J 919 до кінця жовтня І 921 р. 

Мова й правопис первісно1·0 тексту виправлені тільки в найконечніших випад

ках. - Редакція. 
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На цім вічу яв11вся Модест Левицький з Києва та виголосив знамениту 

патріотичну промову на тему співдії Української Держави у визвольних 

змаганнях галицьких Українців. 

Народний Комітет у Львові як начальна управа національно-де

мократичної партії починає підготовлятися до перевороту. Отсі підго

товчі заходи мали два завдання: відбути інформаційні конференції 

з повітовими організаторами Східної Галичини і приготовити плян 

організації війська. 

Презид.ія Української Парляментарної Репрезентації у Відні конферує 
з президентом міністрів д-ром Гуссареком. Він предкладає свій плян 

формування коаліційного міністерства та до цієї коаліції запрошує також 
Украінців. На запит про поділ Галичини відповідає, що цього не при

рікає, але зате хотівби перевести українську курію в галицькім соймі, 

українську секцію в Крайовій Шкільні й Раді у Львові та український 

університет. Українська Парляментарна Репрезентація не прийняла цих 
пропозицій. 

Наші домагання супроти Австрії були помірковані і льояльні. Ми 

хотіли виконання тайного берестейського договору, а боронилися проти 

австро-польської розвязки справи. На це сказали нам австр~иські кер

маничі, що Німеччина знищила тайний берестейський договір а Австрія 

зреклася австро-польської орієнтації і хоче лишитися при своїй дав.ній 

території. Ми думали лишитися при Австрії і тут дальше розвиватися 

власною працею на основі національно-територіяльної автономії Східньої 

Галичини. Але ми щораз більше переконувалися, що Австрія не хоче 
нам признати належних прав. 

Австрійська державна машина робила своє діло давним способом 

- стереотипно. В палаті послів австрійської Державної Ради радили 

комісії, зокрема фінансова комісія та комісія відбудови знищених війною 

областей про воєнні відшкодування. 
Президент міністрів Гуссарек заповів важну деклярацію іменем уряду 

в Палаті Послів на 1. жовтня 19'18 р. На це засідання приготовили 

австрійські соціял-демократи свій внесок, в котрім жадали, аби відно
шення .націй до держави сперти на підставі свободи і самовизначення. 

На цій основі мала творитися нова австрійська держава. 

ДЕКЛЯРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА МІНІСТРІВ Д-РА ГУССАРЕКА 

Ця деклярація обхоплювала три головні точки, а саме: Болгарія 

вже заключила перемиря з державами Антанти, відтак, що міністер 

заграничних справ барон Буріян вислав циркулярну ноту з 14 вересня 
1918 р . до президента Вілсона про заключення мира, та що Австрія 

перебудується на принципі націонал~,но автономічному. 

З цієї деклярації видно очевидну журу австрійської політики, бо 
як наслідок розширеної автономії країв в Австрії т. зв. краї сильніші\ 

від народів. От Східня Галичина і Українці! Чи має австрійське пра

вительство волю і силу відірвати Східню Галичину від Західної Гали-
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чини? А знову Німці піднесли питання, чи це можливе, аби три мільйони 

Німці.в прилучити до чеської держави та чи такс розвязання відповідає 

праву самовизначення? Взагалі передбачувано, що коли кожний нарід 
стане перетворюватися в окрему держаано-правну орrанізацію, то прийде 

до домашньої війни по між народами Австрії, але все ж таки висказувано 

надію, що ті ославлені пункти президента Вілсона, приняті остаточно 

Осередними Державами, будуть здійснені при улад.жуванню внутрішньої 
політики Австрії, значить, що вірили в те, що Австрія дальше буде 

існувати. 

Тут треба пригадати , що Х пункт конrресової промови президента 

Вілсона у Вашінrтоні з 18 січня 1918 р. признавав: "Народам Австро
Угорщини, котрих становище поміж націями бажаємо бачити охоронене 

і забезпечене, має бути признане найсвобід.ніше право автономного 

роз.вою." 

ОСТАННІ ПРОМОВИ УКРАШСЬКИХ ПОСЛІВ В АВСТРІЯСЬКІМ 

ПАРЛЯМЕНТІ 

В дебаті про уладження в.нутрішно-політичних відносин австрійської 

монархії промовляли від Української Парляментарної Репрезентації: Го
лова д-р Євген Петрушевич і д-р Кость Левицький. 

В тих промовах висказано заяву, зглядно зложена відповідь на 

запит: чого ми, Українці, жадаємо .в новім державно-прав.нім уладженню 

Австрії? Ми сказали, що жадаємо національно-територіяльної самоуправи 

на наших національних територіях австрійської монархії та твердо 

підчеркнули, що це повин.но статися шляхом відлучення Галичини і Во

лодимирії (Східної Галичини) від великого князівства Краківського 
з Освєцімом і Затором (Західної Галичини), а коли Австрія цього не 

хоче, чи н е може зробити, то наша дорога іде не до Варшави, але д.о 

Киє.ва." Вкінці ми заповіли, що супроти безрадности австрійського 
правительства, ми самі мусимо думати про здійснення думки про само

визначення і тому покличемо до життя конституанту, яка вирішить 

про основания української держави з усіх українських областей австро
угорської монархії. 

Отже був вступ до дальшого виступу Української Парлям~нтарної 
Репрезентації. 

УКРАІНСЬКА ПАРЛЯМЕНТАРНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ У ВІДНІ 

В дні 10 жовтня 1918 р. відбулася нарада цілої Української Пар
ляментарної Репрезентації у Відні. Тут явилися: члени палати панів 
Митрополит rраф Шептицький і міністер д-р Горбачевський та всі 
українські парляментарні посли з Галичини і Буковини. 

По рефераті д-ра Євгена Левицького про сучасне положення Австрії 
вивязалася оживлена дебата, в котрій піднесли всі бесід.ники, що тепер 
приходить історична хвиля, в якій також Українці австро-угорської 
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монархії, бу дуть мати спромогу свобідно і успішно виконати своє право 

самовизначеню1. Рівночасно відкинено з обуренням, посягання реrен
ційної Ради у Варшаві на українську Східну Галичину. Вкінці ухв~алено 
одноголосно, скликати на 19. жовтня 1918 р. до Львова мужів довіря 
зі всіх українських областей Австро-Угорщини і на цім національнім 
зборі покликати до життя Конституанту під назвою: Української На
ціональної Ради, що бу де управлена виконувати і перевод.ити в життя 
право самовизначення українського народу на його територіях. 

В склад Конституанти призначено . членів палати ланів української 

народности, українських парляментарних послів, українських соймових 
послів і по трьох представників українських партійних Управ з Галичини 

і Буковини. 

ЦІСАРСЬКИЙ МАНІФЕСТ ДО НАРОДІВ АВСТРП 3 16 ЖОВТНЯ 1918 Р. 

Цісар Карло покликує до себе президії парляме.нтарних клюбів, 

аби вислухати їх жадання . Цісарська авдієнція нашої президії з 12 жовтня 
1918 р. не вдоволила нас, бо цісар Карло не заявився з поділом Галичини. 

До характеристики особи молодого цісаря Карла, з котрим я кілька 

разів говорив, зазначую, що він доволі рад.о говорив з послами і вислу

хував їх домагання, але майже ніколи не висказував ні своєї думки, ні 
своїх рішень. 

Відтак неожидано появився маніфест цісаря Карла з 16 жовтня 
1918 р. про орrанізовання національних держав в областях Австрії. 

Отсей маніфест видав цісар Карло за порадою бувшого президента 
міністрів Зайдляра, до котрого мав необмежене довіря. Цей маніфест 
дав почин до розкладу давної Австрії, бо нації зараз приступили до 

орrанізування своїх держав в областях Австрії, але до неї вертатися 
не хотіли. 

Народний Комітет у Львові нараджувався .над цією справою 17 
жовтня 1918 р. та постановив приняти цісарський маніфест за nлят

форму до орrанізовання української національної держави в областях 
Австрії. 

Двірські круги Габсбургів робили заходи, аби українська Консти
туанта заявилася за злукою з Австрією. 

УКРАУНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РАДА У ЛЬВОВІ 

В дні 18 жовтня 1918 р. відбулася у Львові в салі "Української 
Бесіди" наради Української Конституанти під проводом голови Україн
ської Парляментарної Репрезен'Гації д-ра Євгена Петрушевича, котра 

постановила уконституоватися під назвою: Українсь1<а Національна Рада 

у Львові. 

Наступного дня 19 жовтня 1918 р . відбувся у Львові у великій салt 
"Народного Дому" все11арод11ії1 збір українських нотаблів з Галичини 
і Буковин и , на котрім д-р Євген Петрушев11ч - як през идент Української 
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Національної Ради подав до відома, що уконституовалася Українська 
Національна Рада і проголосила основання української держави на 
українських областях Австрії. Це проголошення затвердив Збір через 
аклямацію. 

Тут годиться згадати, що представники соціял-демократів дома

галися, аби рівночасно з проголошенням української держави на україн

ських областях Австрії також проголосити злуку її з Україною, але 

переважна більшість заявилася за цим, щоб це питання відложити на 

пізніше. 

Так по раз перший виступили дві протилежні політичні орієнтації 

галицьких Українців. Одні хотіли перше вияснити і утвердити державно

прав.не становище Східньої Галичини, української части Буковини і угор

ської України, а тоді щойно устійнити державне від.ношення до Над

дніпрянської України - а другі добачували відразу ціле розвязання 

української державної справи в негайній злуці з Наддніпрянською 

Україною, не зважаючи на те, що гетьманська Україна стояла тоді 

на вулькані ... 
Ця розбіжність політичної думки допровадила нас згодом до негайної 

злуки в Станиславові З-го січня 1919 р" а тепер до розлуки ... 
Того самого дня 19 жовтня 1918 р. вечером відбулася нарада 

Української Національної Ради у Львові, на котрій між іншими орrані

заційними справами, поставлено утворити Галицьку делеrацію У. Н. Р. 

у Львові, буковинську делєrацію У. Н. Р. в Чернівцях і екзекутивну 
делєrацію У. Н. Р. у Відні, в цім переведення державної орrанізації 

і заступництва інтересів нашої національної держави. 

З цих делеrацій перша уконституовалася: екзекутивна делеrація 

у Відні дня 25 жовтня під проводом д-ра Євгена Петрушевича. до неї 

вибрано з Української Парляментарної Репрезентації: крім д-ра Євгена 

Петрушевича : д-ра Є. Левицького, д-ра Л. Бачинського, д-ра В. Бачин

ського, д-ра К. Левицького, д-ра К. Трильовського, М. Василька, Ан. Лу

кашевича і д-ра Т. Окуневського. 

В дні 27 жовтня уконституовалася галицька делеrація У. Н. Р. 
у Львові, вибираючи головою д-ра К. Левицького, заступником І. Ки

велюка і д-ра І. Макуха, а секретарями д-ра В . Бачинського, д.-ра Ст. 
Барана і д-ра О. Назарука та переняла на себе дальшу орrанізацію 

суспільности на випадок перевороту. 

Вкінці, 29 жовтня уконституовалася бу1<ов11нська делеrація У. Н . Р. 

в Чернівцях та вибрала головою О. Поповича . 

ЗАЯВА ПРЕЗИДЕНТА МІНІСТРІВ ГУССАРЕКА 3 22 ЖОВТНЯ 1918 Р. 
В СПРАВІ ЦІСАРСЬКОГО МАНІФЕСТУ З 16 ЖОВТНЯ 1918 Р. 

У своїй заяві, зложеній в палаті послів, намагався президент міні

стрів Гуссарек проясн11т11 ціль державно-правного акту та злагіднити 

Ііого значення і майбутні наслід1н1. Від цісаря вийшов заклик до народів 

Австрії, казав Гуссарек , 1'Ворити .національні ради , що зложені з парля-
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ментарних лослів кожної нації, мають застулати інтереси своїх народів. 

Це є дорога до лереведеНJія самовизначення народів Австрії, а коли це 
не настулить, мають залишитися дотелерішні державні уладження 

в лравній силі. 

Але цей останній апель лрезидента міністрів в австрійськім ларля

менті був голосом воліючого в лустині, бо у відновлення давної Австрії 
вже майже ніхто не хотів вірити. Та австрійське правительство ще й 

тоді не навчилося пізнавати, що воно все спізнюється. 

ДАЛЬШІ ЗАХОДИ УКРАУНСЬКОУ ПАРЛЯМЕНТАРНОУ 

РЕПРЕЗЕНТ АЦІУ У ВІДНІ 

В настулних днях відбула Президія Української Парляментарної 

Репрезентації, що була одночасно лрезидією У. Н. Ради , конференції 
з лрезидентом міністрів д-ром Гуссареком та повідомила його, що на 

всенароднім зборі українських нотаблів 19 жовтня у Львові проголошено 
основання української держави на українських областях Австрії. Цю 

заяву приняв лрезидент міністрів Гуссарек в засаді до відома та лри

хильніше як попередню і нараджувався над слособом розвязання цеї 

справи в Галичині. 

Переговори станули на тім, що для Східньої Галичини Украї.нець 

буде заіменований намісником і він перейме адміністрацію цієї области 

та в порозумінню з У. Н. Радою буде переведена орrанізація держав.ної 

влади Східньої Галичини. 

Цим .наші на разі вдоволилися та вичікували 25 жовтня повороту 
лрезидента міністрів Гуссарека від цісаря, але замість цього президент 
міністрів Гуссарек устулив, а новий лрезиде.нт міністрів - лроф. Ляммаш 

- услокоював нашу репрезентацію, що все піде по лінії наших бажань. 

Тоді зажадала президія Української Парляментарної Релрезентації 

від правительства проф. Ляммаша рішучої лостанови, що Східню Гали
чину, як украї.нську область передає австрійське правительство під 

державну адміністрацію Української Національної Ради. 

СТАНОВИЩЕ ОСТАННЬОГО УРЯДУ АВСТРІйСЬКОУ МОНАРХИ 

Яке становище зайняло тоді останнє австріііськс лравительство, 

виказують протоколи нарад Ради міністрів з 31 жовтня t 918 р., котрі 

подаю в дословнім перекладі: 

"Протокол Міністерської Ради, що в ідбулася у Відні 31 жовтня 

1918 р . під проводом прсз 11дснта міністрів л.-ра Ляммаша (М. Р . Ц. 67) . 
"При третій точці наради лерсходить лрезидент міністрів до депеші 

польської управи ("дер лольніше фервальтунr"), котра уконституовалася 

як ліквідаційна комісія для краю, та до бажання Українr~ів про поділ 

адміністрації . Він ставить внесення , абн на цю лспешу Ві'І.пов істи т<11<: 

flра вительствп не піднпситп ніякого заміту прот11 б<~жаногп Поля

ками зєдинення польських областей Австрії з 11езав11с11люю польською 
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державою і проти цього, щоби адм1н1страція тих областей вже тепер 

перейшла в руки польських заступників, та воно радо заявляє готовість, 

про спірні питання увійти в переговори з цим заступництвом. Але 

правительство при цім безглядно застерігається, що це польське за

ступництво не буде розтягати своєї діяльности на украї.нські области, 

узнаючи рівне право української нації до створення самостійного дер

жавного організму, котрого границі будуть устійнені на підставі поро

зуміння нації, евентуально мирним договором. 

Отсим визначується одночасно напрямну лі.нію, по якій треба роз

r·лядати українські бажання. 

Міністер суспільного здоровля заявляє, що таке ставлення справи 

не є можливе до приняття для Українців. 

Міністер д-р Галецький думає, що також по стороні польській під

несеться опір проти сего становища. Але у всякім разі він є готовий 

особисто приняти це становище, бо воно зовсім покривається з прокля

мацією Найвищого Маніфесту з 16 жовтня. 
По довгім прояснюван.ню, в котрім брали участь майже всі члени 

кабінету, переважаюча більшість одобрює предложения президента мі

ністрів. 

Того самого дня відбулася друга нарада Ради Мі.ністрів та з неї 

списано: другий протокол (з З І жовтня 1918 р. під проводом президента 
міністрів д-ра Ляммаша: неприсутній міністер суспільного здоро.вля -
д-р Горбачевський (М. Р. Ц. 68). 

Президент міністер до З-ої точки заявляє, що Українці не приняли 

становища австрійського Уряду на останній Раді Міністрів відносно 

передачі Полякам адміністрації в Галичині. Вони добачують в цім тільки 

академічне признання, яке не має ніякої практичної вартости, бо Поляки 

в дійсности мають у своїх руках адмін істрацію. Вони обстоюють з най

більшою рішучістю, аби розмежуван.ня (ді Абrренцунr) вже тепер 

зістало устійнене. Вони готові заручити Полякам означені свободи, 

приймаючи одного Поляка до свого правительства, та признати йому 

право "вета" в усіх польських питаннях. 

По довгім поясненню цілого ряду питань, ставить президент міні

стрів запит, чи не булоб можливе піти на зустріч безперечно оправданому 

домаганню Українців про їх власну адміністрацію цим способом, що 

повіти із українською більшістю, будуть обсаджені Українцями. 

В дальшому ході дебати Рад.а Міністрів постановляє дати Українцям 

такі призн ання: правительство сейчас nрипоручає намісникові у всіх 

областях Східньої Галичини з українською національністю обсадити 

Староства і Повітові Дирекції Скарбу урядниками української народности 

в порозумінні з Українською Національною Радою. 

Також на заліз.ничих стаціях цих повітів будуть установлені уряд

ннкн української народности, поск ільки такі наїщуться. Поскільки основ

т1й закон про судеіІську владу цьому не противиться , будуть в тих 

повітах заіменовані судді Українці. 
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О відповідний приріст у всіх згаданих катеrоріях будуть пороблені 

заходи." 

Відень, 31 жовтня 1918 р. 
Ляммаш, в. р. 

Цей останній державно-правний акт цісарського правительства 

Австрії є .висловом політики австрійської монархії супроти українського 

народу. В засаді визнається рівне право української нації до самостій

ного державного життя, але без державних границь. Границі означить 

хтось інший. Найліпше їх устійнити порозумінням націй, що не можуть 

зі собою порозумітися, а як ні, то евентуальним мировим договором, 

що має колись прийти. Австрійське правительство хоче вдержати Австрію 

при житті, але для уздоровлення конаючої Австрії не має ні волі, ні 

сили, аби що небуть зробити. 

Це діялося у Відні вечером 31 жовтня 1918 р" а ми у Львові нічого 
не знали. 

ДЕЛЕГАЦІЯ УКРАУНСЬКОУ НАЦІОНАЛЬНОУ РАДИ У ЛЬВОВІ 

РОЗПОЧАЛА СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ 27 ЖОВТНЯ 1918 Р. 

Впродовж найближчих днів мало наступити рішення центрального 

правительства у Відні про наше домагання передачі державної адміні

страції Східньої Галичини у rаші руки. Це не наступило, тоді мала бути 

скликана до Львова повна Українська Національна Рада на 3 листогfада 
1918 р" аби вирішити, що дальше робити. 

Народній Комітет у Львові віддав цілий апарат національно-де

мократичної партії до розпорядимости делеrації Української Націо
нальної Ради у Львові. 

На черзі справ виступили : справа безпро.волочного орrанізування 

української суспільности до перевороту, справа переііНЯтtя адміністрації 

Східньої Галичини і справа орrанізації війська - що були вже передше 

підготовані Народнім Комітетом. 

Дня 28 жовтня 1918 р. прийшла вістка з Відня, що президія Україн
ської Парляментарної Репрезентації робить усі можливі заходи, аби 

виєднати .від центрального австрійського правительства передачу дер

жавної адміністрації Східtrьої Галичини в руки Української Національної 

Ради та що відповідний акт має бути окремим курєром у найближчих 
днях пересланий до Львова. 

Делеrація Української Національної Ради у Львові радила дальше, 
вижидаючи державного акту з Відня. Зокрема дс:~еrація приготовила: 

начерr< орrанізації терену і спосіб переrїняття державної адміністрації 
краю, справу апровізації та одобрила плян сотника У1<раїнських Січових 

Стрільців Дмитра Вітовського про обняття команди українського війська 

у Львові , то значить Українців, які служили в австрійській армії і в тому 
часі були при nіііську у Львові (в числі понад тисяча вояків.). 

Але заповідженніі державний акт не приходив з Відня , а натомість 

прийшли вістки, що південні Славяни проголосили свою юrпславянську; 
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державу і відлучилися від Австро-Угорщини, так само Чехи, а Поляки 

впровадили в Кракові польську ліквідаційну комісію, яка обняла дер

жавну адміністрацію Західньої Галичини, та що та комісія має прибути 
І листопада 191 8 р. до Львова, аби тут обн яти теж адміністрацію Схід

ньої Галичини. 

Затрівожена цим Українська Національна Рада у Львові постановила 
в цім критичнім моменті, з конечности, перейняти на себе права і обо.J 
вязки цілої Украінської Національної Ради і вислала З 1 жовтня своїх 
представників до астрійського .намісника Галичини rрафа Гуйна у Львові 

з домаганням, аби він передав державну адміністрацію Східньої Гали
чини У. Н. Раді у Львові . 

В полуд.не того ж дня я.вилася делеrація Української Національно'і 
Ради у намісника під проводом голови д-ра К. Левицького. До цеї деле

rації вход.или: д-р С. Голубович, В. Сінrалевич, о. А. Стефанович, І. Ки

велюк, д-р С. Баран і д-р Л. Цегельський. 

На узасаднення нашого домагання представлено намісникові такі 

арrументи: право самоозначення українського народу, вважаючи Східню 

Галичину українською національною територією, та покликуючи до життя 

Українську Національну Раду як свою конституанту, яка має виконувати 

його іменем державне право .на цім терені; дальше цісарський маніфест 

з 16 жовтня 1918 р" який визнав це право, - та небезпеку, яка грозить: 
українському народові від Поляків, що взяли вже у свої руки Західню 

Галичину і незабаром хочуть також забрати і Східню Галичину. 
Намісник rраф Гуйн відмо.вив нашому домаганню, бо в цій справі 

він не дістав ніякого доручення ані ві.д цісаря, ані від центрального 

правительства і тому він вважає своїм обовязком залишитися на с-uано
вищі австрійського намісника . Він ще дод.ав, що свого уряду він не 

віддасть також Полякам, хочби як вони цего домагалися від нього. Він 

думає, що Галичина має бути під австрійською -владою аж до вирішення 

справи мировим конrресом, бо в іншім разі прийде до страшної боротьби 

між обома народами. 

ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ ЛЬВІВСЬКОУ ДЕЛЕГАТУРИ 
УКРАУНСЬКОУ НАЦІОНАЛЬНОУ РАДИ 

Вечером 31 жовтня 1918 р. відбулося засідання Української Націо

наль.ної Ради у Львові при участи відпоручників військової орrанізації. 

Зібрані вислухали звітів конф"еренції у намісника та розважували, 

що дальше робити: Чи вижидати сподіваної інформації з Відня і вичі

кувати, що зроблять Поляки і чи зараз приступати до виконання акту. 

Мої представлення аби справу від;южити на короткий час до приходу 

вісток з Відня і кращого підготування стрінув закид головно з боку 
в ійськовиків (сот. Дм Вітовський) , що справа є підготована добре і може 

вдатися лише зараз, а як її відложиться, то тоді не вдаст1,ся : З іншого 
боку піднесено, що як цієї ночі не возьмсмо Львова , то завтра пр11іідут1:1 

Поляки, нас в1тередять і наша справа пропа.11а . Супрот11 цього члени 
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У. Н. Ради вирішили виконати акт перевороту шляхом захоплення міста 

Львова з усіми державними урядами - досвіта 1 листопада 19 J 8 р., 
та віддати сотников і Дм. Вітовському на<rальну команду над українським 

військом. 

По вирішенню розіслано зараз повідомлення до наших орrанізацій 
в краю, аби безлроволочно захопили всі державні уряди і орrанізували 

рідне військо. 

В ранці 1 листопада 1918 р. крісові вистріли дали знати, що нашr 

олано~ують Львів, а о семій годині рано прийшов до ме.не сотник Дмитро 

Вітовський і заявив, що наші .війська зайняли Львів і обсадили всі дер

жавні уряди без лроливу крови і в загалі без жертв. Намісник і австрій
ська Військова Команда інтерновані на своїх місцях, а львівський маrі

страт обсадже.ний нашим .військом та на ратушевій вежі над австрій

ським орлом повіває наш синьо-жовтий стяг. 

По полудні того ж дня наступило обняття Намісництва відлоруч

ником У. Н. Ради. Відлоручники лід проводом голови д-ра К. Левицького 
пішли до намісника rрафа Гуйна і на лід.ставі доконаного акту пере

вороту зажадали від нього передачі державної управи краю в їхні руки. 

Намісник заявив нам, що він е тепер вязнем українського війська~ 

і як такий не може підписати ніякого акту на річ української держа.ви 

і тому рішився передати свій уряд на руки віцелрезидент.а намісництва 
В. Децикевича, котрий буде діяти згідно зі своею волею. Дотична гра

мота була вже приготована й підписана і її вручив намісник л. Деци

кевичеві в нашій nриявності. 

В дальшій розмові сказав нам Гуйн, що він як цісарський намісник 
не може інакше поступити супроти Українців хоч признає їм повне 

право до Східньої Галичини, а далі він їм з приз.нанням стверджує 

дуже зручне і гладке переведення акту перевороту, бажає нам доброго 

успіху і просить о свобідний виїзд зі Львова до Відня. 
Відлоручники Української Національної Ради відповіли намісникові, 

що полишають йому особисту свободу рухів. Дякують йому за все добро, 
що .він міг зробити українському народові та бажають йому всього як-. 

найліпшого. 

Потім відлоручники Української Національної Ради пішли до бюра 

В. Децикевича, як заступника намісника і йому повторили свое дома

ганя передачі державної влади краю. На це відповів Децикевич, що по, 

мисли цісарського патенту з 16 жовтня і однодушного домагання україн

ського народу він передає св і й уряд Українській Національній Раді. 
Про перейняття влади списано урядовий протокол і рівночасно 

відJLано п. Дец11ксвичеві тимчасову управу .намісництва у Львові. Отцей 
протокол підписали іменем У1<раїнської Національної Ради д-р К. Ле
вrщьrоrй і д-р Л. Цегсльсь1шіі та п. В. Дсциксвич як бувший заступник, 

намісника Гу1ї11а. 
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Дмитро Паліїв 

Підхор. У. С. С. 

Дмитро Паліїв, 

Листопадова Револнщія 

( 3 моїх споминів)* 

)f(овтень 1918 року. Ніхто не знав, 
що принесуть наступні дні і тижні. Але 

кожний здавав собі справу, що щось 

мусить прийти на зміну тому, що є. 

У повітрі кружляло те невідоме "щось". 
Ви його завважу.вали всюди. Серед вій
ська і м іж цивільним населенням, по 

містах і селах, на фронті і в запіллі . 

Війна тягнулася вже 5-тий рік. 

І мабуть не було нікого, кому її не було 
вже досить. І стало ясним, що вона 

зближалася до кінця. 

Війська Антанти проломили болгар

ський фронт. Австрійські в1иськові ча

стини, що перебували в Україні, від
мовлялися від виїзду на сербський та 

італійськ і фронти. Бунт ! А по селах і містах ховалися сотні дезертирів, 

що 1ї 11 с думали вертатись на фронти. 

Австрія просила миру. Не могло бути вже двох думок, хто переможе. 

*) l lc1ї цікав11й спомин про Листопадовий переворот та ~юго передісторію, пера 

хорунжого Українських Січових Стрільців Дмитра Паліїва, одного з найак1ивніших , 
тогочасних молодих старшин, людини з великим політичним змислом і нервом, піз
нішого адютанта 1-\ачального Вождя Української Галицької Армії генерала Мирона 

Таrшавськоr о. а ще пізніше політичного діяча непересічної міри, як наприклад: посол 
:i ко.10~1111-н.:ької окrуги до варшавського сойму в І 928-1930 роках з раме11и полі
т11•1ної партії Українське Національне Демократи•1не Обєднання (УНДО) , а потім 
.1ровідн11к поліпІ'ІНОЇ паrтії Фронт Національної Єдности. 

Д.\111тро Падіїв по•1ав свою політичну карієру як молоди1"1 підхору~1 ж111'і Лє rіону 
УІ\rаїнсью1х Сі•ювих Стрільців (вступив до УСС як доброволець в J 914 р.) в Листо
падових Днях Н118 року у Львові, а зак і нчив її трагічно, разом із своїм життям, 
також як штабовий старшина в рядах І Української Дивізії УНА в лнn~1ев11х днях І 944 
року під Бродами. 

Цеї1 Листопадовиіj с1юд111н в11йшов в І 92Н р. окремою брош~rрою у Львові , як у 

І СІ ІС)! ді.: г:11 11 м:111,ке не МОЖ.11180. 
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Австрія капітулювала. Кожний день приносив щос ь н ового. 

Дня 16-го жовтня появився цісарський маніфест: "До моїх народів". 
"Австрія - читаємо в маніфесті - по волі своїх народів має стати 

звязковою державою, в якій кожний нарід, в області, яку заселює, тво

рить овій власний організм." 

"МіІі уряд дістав доручення розпочати негайно працю для перебу
дови Австрії. До народів звертаю мій заклик, щоби вони співдіяли в цьому 
великому ділі через свої Національні Ради, утворені з послів до Дер

жавної Ради." 

"По волі своїх народів" - що за іронія. Волі народів слухала 

Австрія тоді, як вже не мала армії, а воля народів йшла в зовсім іншому 
напрямі. 

Того самого дня відбулося засідання австро-угорської делеrації 
і австрійський міністер заграничних справ, Буріян , офірував Українцям 

лінію Буга. Навіть у цей грізний час Австрія: відмовила українцям права 

на вільність і свободу в їх етнографічних межах. Всім прочим народам, 

чого вони забажають. 

І може тому саме ані один не відповів на той цісарський маніфест 
- так. Тільки одні українці. 

На другий день "Народний Комітет" вирішив орrан ізувfІтІІ Україн

ську Національну Раду - як це радив цісар Карло. Цю Національну 
Раду скликано на 18-го жовтня, а 19-го жо.втня мала відбутися: україн
ська Конституанта. 

18-го жовт.ня: 1918 року в малій салі Народного Дому у Львові 

зібралася: Українська Національна Рада . Приїхали з Відня: всі посли 

і члени Палати, соймо.ві посли, епископи і по три відпоручники партій, 
а саме: Національно-демократичної, Радикальної і Соціял-демократичної 

та три представники студентства. На тій нараді зударилися: тоді дв..а 

напрямки. Один - співпраці з Австрією і 11ворення: української Держави 

в рамах австрійської федерації. Другий - приєднання Західньо-україн
ських Земель до української Держави. Другий напрям і погляд обстою
вали тільки представники Соціял-демократів і студентства . За першим 

була величезна більшість і він переміг. Ухвалено резолюцію такого змісту : 

"Вся українська національна територія:, зн. Східня: Галичина з граничною 

лінією Сану враз з Лемківщиною, північно-західня: Буковина і т. зв. 

Угорська Русь, уконституовується: отцим як Українська Держава". 

На другий день у .великій салі "Народнього Дому у Львові відбулася 

Конституанта. її творили члени Української Національної Ради і мужі 

довіря, які приїхали з цілого краю . На салі не було жадних впорядників 
і тому на салю входИJВ, хто хотів. Через те Конституанта перем інилася: 

в звичайне віче. Президія Національної Ради обмежилася тільки до від

читання резолюцій, які ухвалила попереднього д,ня: Національна Рада. 

Це спричинило бурю протестів. Загал з таким рішенням не погоджувався. 

"До України" - така була думка і воля багатьох. 

Витворились два різні табори. Старші і відповідальні тоді політики 
шукали компромісу з Австрією, а партія соц-демократична, молодь і "го-
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лос народа" бажали ііт11 rе1ЮЛІОІlі іі 111 1м 11 ІІІЛЯХ;\М ІІ . Пrirn;i RЖе тоді пn
ГЛІІблювалася . 

20-го жовтня .на площі св. Юра проголошено прилюдно УJ{раїнську 
Державу в двоякий спосіб, а саме: д-р Кость Левицькиї1 від імені біль
шості Національної Ради, а Семен Вітик в ід опозиції. Яке це було болюче 
в таку торжественну хrвилину. 

Офіційна політи1<а нації спочивала безапеляційно в pyJ{aX люд.еіі 
австрійської орієнтації. Тому і дальша наша політиІ{а пішла по тій лінії. 

Зараз по Конституанті всі відповідальні політики з президентом Націо
нальної Ради д-ром Евгеном Петрушевичем виїхали до Відня. І тут, 
у Відні, заскочив їх усіх неожид.аний Перший Листопад.. 

У Відні президія Національної Ради вела дальше переговори з ав
стрійським уряд.ом. Ще З І -го жовтня відбувалося засідання австрій
ської Ради Міністрів, присвячене українській справі. Бо й над чим же ж 
іншим міг радити австрійський уряд? Всі народи вже усамостійнилися 

і австрійського уряд.у взагалі вже не визнавали. Він не мав вже ніяко1 

сили. Одинокі українці ще з ним переговорювали і ставили до нього 
вимоги. Конкретні вимоги до теоретичного уряду ... 

Президія Національної Ради у Відні вирішила покликати до життя 

JJ.Вi делегації - у Львов і для Галичини і в Чернівцях для Буковини. 

Але тому, що ціла точка тяжости перенеслася до Відня - крайові 
делегати не вважали за вказане приступати до праці. Львівська делегація 

зорганізувалася щойно 27-го жовтня, на три дн і перед Першим Ли

стопадом. 

Люди не здавали собі справи, як горіла земля під ногами. Галицька 
делегація заповіла на 1 -го листопада зїзд Мужів Довіря з цілого краю 

у Львові , а на 6-го листопада доручено відбути по всіх повітах органі-
заційні збори. " 

Все це були приготування до легального перебрання влади в Східній 
Галичині . Національна Рада взагал і не допускала думки, що владу треба 

здобути. Просто австрійський уряд накаже своїй адміністрації передати 
урядування в руки намісника і старостів українців і все буде в порядку. 

На практиці воно рівнялося поділові Галичини на польську і українську. 

Ніхто не припускав, що Австрія розпадеться і Відень перестане бути 

центром також для Львова. 

Звідтіля й виїзд майже всіх в ідпов ід.них наших політиків до Відня, 

в тому причина переговорів з австрійським урядом, в тому й тайна, 
чому Національна Рада не навязувала ніяких звязків з урядом існуючої 

української Держави. 

Дійсно цікаве було тоді відношення галицької політики д.о України. 

Там існувала авоя держава . Байдуже яка, гетьманська чи республікан
ська. Але держава, до якої тяготіла збірна думка цілого народу. Було 
ясним, що двох українських держав будувати буде годі. Ані Парлямен

тар.на Репрезентація, ані потім Національна Рад.а не вважали за потр ібне 

з урядом України порозумітися. І ніхто з парляментарних послів, а вони 

вели тоді політику, нав іть не був на Україні. 
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Орієнтація на м11р1 1 t: розвязання спору постав11ла Націо11ал ь11у Раду 

поза події, які розігралися Першого Листопада. Ще З 1-го жовтня деле

гація Національної Ради пішла до намісника Гуйна та домагалася передачі 

влади .в руки Національної Ради, але намісник Гуйн відмовив домаганню. 

Це був кінець спроб Національної Ради, які зовсім не впливали на хід 
подій, що їх підготовляв інший чинник, інша сила, що тоді виросла, 
а саме: Українська Військова Організація. 

Ця сила виступила в історії Галицької України на склоні 1918-го 
року і її ділом був сам Перший Листопад. А що цей порив, цей зрив, 

скінчи.вся невдачею, на це склалося дуже і дуже багато причин. 

Ще перед І. Світовою Війною появилися були проблиски організації 
власних сил для кою<ретної цілі. Це Січові Стрільці, що їх творили молоді 

люди в той час, коли військова підготовка була в публичній опінії ще 

на індексі. Ще не скристалізувався у тих людей зміст, була тільки. 

qюрма, як прийшла війна. І та форма ст.ворила Українських Січових 
Стрільців. Політични 1ї наш провід вважав стрілецький Легіон засобом 
для переко_нання австрійського уряду у вірності до нього з боку україн

ського народу. Знову молодь, що масово посунула в стрілецтво, йшла 

туди підсвідомо. Всі відчули, що так треба. Але чому і пощо? Відповідь 

на ці питання кристалізувалися вже пізніше продовж цілих чотирьох 

років і дуже поволі. 

До російської революції українське стрілецтво було просто в страш

них умовинах. За що воно властиво боролося? За які політичні цілі? 
В краю тисячами вішали "союзники" їх рідних, їм же кидали у в1ч1 

закид зрадництва. І думка знаходила вплив у стрілецькій пісні. То 

тужливій, то безжурній . 

Після революції в б. Росії і після національного зриву в Україні, 
наше стрілецтво вступає в новий період. Родиться в ньому політична 

думка. Люди починають приходити до свідомости. Зачинаються дискусії 

на теми завдаНJіь стрілецтва, кристалізуються світогляди. Зимою 1917-ro 
року, після польонофільської заяви австрійського цісаря в Кракові, стрі

лецтво застановляється вже над своїм відношенням до Австрії. Родяться 

проєкти переходу легіону на Україну і боротьби проти Австрії. Тоді 

перши1u1 раз паде думка повязатн таємною організаціііною сіткою всі 

австрійські військові частини, в яких служили українці. 

До Парляментарної Репрезентації у Відні виїзджає спеціяльна деле
r ація rвід Легіону з цими двома пропозиціями. Делегацію обмили холодною 
водою, бо наш політичний провід ще так далеко не еволюціонував, а стрі
лецтво ще не еманципувалося настільки, щоб діяти незалежно. Віра 
у провід була ще надто велика. І ця перша думка так й осталася тільки 
думкою. 

З певністю, не тільки серед .нашого стрілецтва зроджувалася подібна 
думка. Може і по австрійських військових частинах, у тих у кого билося 
українське серце, відчувалася потреба революційної організації. Але 
перевести цю ідею в діло могли тільки УСС-и. Вони одинокі були до 
цього покликані, єдино стрілецька організація мала всі дані стати рево

люційним осередком. 
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Одна1< на ЖlІЛh УСС-11 та~<11м rсrюлюціііннм nсеrедкnм не стали. 

А с1<лалось на це дві головні причини . 
Можна сміло тверд11ти, що якщо б не тяж1<і та криваві бої на 

горі Лисоні і в селі Потуторах під Бережанами , роля УСС-ів в листо

падовій революції була б зовсім інакша. На горі Лисоня і в Потуторах 

УСС-и втратили маііже ввесь свій актив, зовсім осиротіли . По цих боях 
не стало найактивніших і наіівідважніших. Це можна тепер ствердити 

на підставі тієї ролі, яку полонені УСС-и відограли на Всш11<ііі Україні, 
як київські Січові Стрільці: не будь УСС-ів, не було б і Січових Стріль

ців. Годі ·вже тепер оцінювати, чи це на краще вийшло Україні чи 

навпаки. На всякий випадок ці жахливі бої ослабили УСС-ів настільки , 
що вони були заслабі витворити з себе революційний осередок. 

Друга причина - це історія з архикнязем Вільгельмом Габсбурrом, 

відомим тепер під прізвищем Василя Вишиваного. Зі сторони австрій

ських політичних чинників призначення Вільгельма протектором, а згодом 

командантом УСС-ів було потягненням дуже зручним. Не ведена Віль
гельмом ця чи інша акція, але сама його присутність серед стрілецтва 

убивала всяку антиавстрійську акцію, себто в тогочасних умовинах 

революційну атмосферу. В осередку різних комбінацій стояла особа 
архикнязя. Він сам людина пересічна, нічим не замітна. Вірний голові 

свого роду, мав охоту зробити карієру на українській справі, але зовсім 

зрозуміло так, щоб ніколи не попасти в конфлікт із Віднем. 
Ці дві причини зложилися на те, що листопадовий переворот відбувся 

без Стрілецтва, як організації. Це було дальшою причиною його невдачі . 

Бо в останній хвилині, зліплений революційний осередок, ні під фаховим, 

ні під ідео.логічним оглядом, не відповідав історичним вимогам . Сам 

переворот перевести - ще не штука. Головне - знати, що робити на 
другий день після нього. А цього власне, з відповідальних тоді людей, 
не тільки .ніхто не знав, але, як сьогодня над цим роздумую, ніхто не 

ставив собі подібного питання. 

* * * 
Початок місяця жовтня 1918 року застав мене на Поділлю в містечку 

Жмеринці в команді міста. Австрійська військова влада почувалася ще 

доволі сильно, судила невдоволених і посилала їх на смерть, стягала 

контрибуції з міста й сіл та переводила .насильні реквізиції. Але кожний, 

хто обсервував події, бачив, що це останні судороги. В Могилеві над 
Дністром збунтувався 20-тий піхотний полк, у більшості український, 

не хотів виїздити з України на сербський фронт. Дезерція стала масовим 

явищем, проти якої команда ставала безсильною. Підозрілі рухи україн
ського населення доливали оливи до вогню, як наприклад саботажі на 

залізницях, вбивства вояків і т. д. 

У Відні радив австрійський парлямент. Представники народів почали 

говорити Австрії правду у вічі. Говорили так, наче б Австрії уже не 

було. Головно Чехи. Чеський посол Мазанек заявив у парляменті, що 
Чехи не пролляли добровільно за Австрію ані одної краплі крови. Ця 
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ппдія спричинила страшенну бурю. але Мазаникові волос з голови не 

впав. Отже можна було вже говорит11, що хто хотів . Чут11 було трупа. 

Довго не думаючи, я постарався про відпустку на 1 О дн ів і поїхав 

у Львів, а звід.там у Чернівці, де була команда Леrіону У.С.С. У Львові 

стрінув я четаря д-ра Володимира Старосольського і сот.ника Никифора 
Гірняка. На мііі запит, чи і що робиться, вони заяв11л11, що у Львові 

за існував уже Вііісь1<ов11й Тайниі'і Комітет, N> якого обіцял11 мене впро

вад11ти. З тим я поїхав у Чернівці. 

Впродовж двох днів з ряду, радили ми в Чернівцях у кружку 10-12 
стрілецьких старшин і підстаршин над тим, що робити. Наради відбу
валися, очевидно, в тайні перед архикнязем Вільгельмом. Не пригадую 

собі докладно перебігу тих нарад. Досить, що я зараз виїхав до Львова, 

щоб взяти участь в працях Військового Тайного Комітету вже з рамені 
Стрілецтва, зглядно тих, що були на тих тайних нарадах у Чернівцях. 

12-го жовтня я приїхав до Львова і вечером узяв участь в засіданні 

Центрального Військового Комітету, до якого належали: пор. Іван Руд

ницький й пор. ВоJІодимир Бабяк з 15-го піх. полку, пор. Теодор Мар

тинець з 41-го супровідного куреня, сот. Черський з 50-го вартового 

куреня, чет. Любомир Огоновський з львівської поліції, чет. Караван 

з 19-го пол. піх., хор. Василь Бараник і хор. Ватран з пресового відділу 
Військової Команди, а з Леrіону У.С.С.: сот. Сень Горук і пор. д-р 

Володимир Старосольський. Цей Централь.ний Військовий Комітет sор

rанізувався в перших днях жовтня. У кого повстала думка і хто його 
зорганізував, мені невідомо. 

На засідання йшов я в переконанню, що Ц.В .К. працює, як прав
дивий штаб, перед яким таке велетенське завдання. Яке ж було моє 
здивовання, коли я почув тільки теоретичні балачки про потребу праці, 
а від членів довідався, що вони зайняті цілими днями у своїх військових 

частинах і тільки вечером можуть сход.итися на спільні засідання. Я зго

лосився з пропозицією, що виготовлю на найближче засідання проєкт 
праці Ц.В.К., на що всі радо погодилися. 14-го жовтня ми знову зійшлися 

на засідання в помешканню чет. Л. Оrоновського. Мій орrанізаційний 

проєкт прийнято. Вирішено приступити до фактичної організації тих 

військових частин у Львові, в яких були українці, а край поділено на 

округи і вирішено для кож.ної округи створити Окружну Команду. Рів

ночасно з тим треба було шукати звязків із усіми полками й кадрами 

з українською більшістю, розкиненими по всіх фронтах і всіх краях 

Австрії, Угорщини, в Україні і в Польщі. 

Хто має це все переводити ? Завдання такі важливі і велетенські, 

а до того земля горіла під ногами. Треба було оглядатися за новими 
людьми, головно за мотором всієї праці, а саме за організаційним рефе

рентом. І І е пригадую собі, хто піддав думку, щоб на такого організа

ційного референта просити д-ра Осипа Назарука. Він жив тоді стало 

у Львові. Думка видавалася всім дуже щасливою, бо ж д-р О. Назарук 

представляв собою в нашій уяві найяркішого представника тієї rенерації, 

між молодими іі старими, .на якій все і всюди тяжив обовязок і почесть 
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у таких хвилях стояти на чолі акції, а ще до тоrо особа д-ра Наз'арука 

була незвича~но популяр.ною й поважаною. То ж таки на другий день 
пішло нас двох до д-ра Назарука з пропозицією обняти організаційний 

реферат в Ц.В.К. На жаль д-р Назарук відмовився від цієї праці, бо 

в тому часі викінчував він історію України. Тоді Комітет запропонував 

обняти цей організаційний реферат мені і я його обняв. І поплила гаряч
t<ова праця днями і ночами. І ми не знали й не припускали навіть, що 

ця праця непомітно створить у житті народу цілу епоху. 

Коло 20-го жовтня увійшли до Ц.В.К.: пор. інтендант Гарасимович, 

як фахівець по харчових справах, пор. Теодор Мартинець від 41-ro 
супров ідного Куреня, сот. Черський від вартового Куреня ч: 50. 

Перешкоди .в праці були великі, Австрійські власти старалися па

раліжувати всякий революційний рух, як український так і польський. 

Але що Поляки у Львові мали на них більший вплив (ад.ют антом 
команди міста був поляк - член Польської Військової Організації), 
то й перешкоди для поляків були менші. Наприклад: військові кадри 

19-го піх. полку і 15-го піх. полку висилали на села від.діли для помочі 

в пільних роботах. На диво до тих відділів вибрано майже самих україн

ців, поляків залишали у Львові. Це відбилося фатально передовсім на 

боєздатності 19-г9 піх . полку. В тому часі вийшов наказ обмежити всякий 

рух військовиків. У сі віД.пустки стримано, залізницями прямо не можна 
було їхати. Через те успішна організація краю надзвичайно терпіла. 

Австрійська влада не могла з революційним рухом в тому часі 

боротися так, як во.на цього бажала, але це ще не означало, що вона 
була йому прихильна. Ця влада тоді не мала вже до цього сили. 

Організацією міста Львова займався цілий наш Комітет. Полягала 

вона передовсім на приєднанні для справи революції українських вій

ськових частин, що стояли постоєм у Львові, а дальше на зорганізуванні 

українського населення Львова, себто робітників, міщан-залізничників, 
поштовців, приватних урядовців, студентів для допомоги військові. Під

ставу збройного виступу у Львові мали творити ті австрійські військові 

частини, перебуваючі у Львові, в котрих процентово українці становили 
більшість. До таких належали: каД.ри 15-го піх. полку (тернопільці), 
19-тий піх. полк. (Львів повіт), супровідний курінь 41-го полку і вкінці 

вартовий курінь ч : 50, зложений із старших віком вояків. В тих частинах 
було 70-75 процент українців, решта припадало на поляків і жидів, 

німців і румунів. Командний склад тих частин представлявся для нас 

менше корисно. Старшини-українці становили тільки незначний відсоток. 

В 15-ім піх. полку і 19-тім переважали старшини поляки, значить 

крайнє шкідливий чинник для підготовно"і праці , як і для самого виступу: 

в інших частинах були страшини-німці, непригожі для підготовної праці, 
зате з моментом виступу можна було з певністю надіятися на їх па

сивність. 

ПіД.старшинський кадр в тих частинах по своїй національності пред

ставлявся для нас корисніше ніж старшинський, хоч відсотково зали

шався далеко• позаду стрілецтва. Дальше йшли: військова поліція і курінь 
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ЗО-го ттіх. пnлку. В тих чRстинRх Rідсnтnк укrRїн 1~іR RRгався між 40 і 50. 
Решта припадала в пол іції в11ключно на поля1<ів. В курені ЗО-го піх. 

полку була збиранина різних народностей. 

Крім тих військових частин були ще такі: державна жандармерія 

під командою підполковника Гошовського (поляк), в я1<ій українці ста

новили не більш ЗО відсотків. Два бойові курені т. зв. "Assistenzbaoo"" 
один чисто ма,д,ярськиі1 і один чисто німецький. А вкінці менші частини 

підчинені різнИм вищим командам і самі команди, в котрих працювало 
около 1,000 старшин, переважно німців, мадярів, чехів, поляків, а серед 

них кількох українців. 

Не маючи змоги зібрати й провірити даних відносно військової чи
сельности, я подаю цифри так, я1< во1111 зосрс1·л11сь в моїі'і памят і ще 

з того часу. 

Перед обчисленням належить звернути увагу на одне: 15-ий піх. 
полк і 1 9-ий піх. полк - це були кадри , а не бойові частини. Такі кадри 
звичайно числом великі, але бойових вояків у них завжди мало. В таких 

кадрах переважають всякого род.а каліки, реконвалєсценти і т. д., одним 

словом ті, які вже, або ще не здібні до бойової служби. В т11х частинах 

бойові вояки становили ·~ ·ільки певний відсоток і були сформув<tt1і в похідні 

сотні. 

З українських частин під. тим оглядом становив виїмок супровідниА 
курінь 41-го полку ("Assistenzbaon"), котрий являвся бойовою одиницею. 
Натомість всі більші , неукраїнські частини, були військом бойовим. 
Вони саме мали за завдання охорону міста. 

Пригадую собі звіти поодиноких команд.антів біля 25-го жовтня 

1918 року : 15-ий піх. полк около 600 стрільців, 1 9-ий піх . полк около 

500, супро.відниіі курінь 41-го полку 450, поліція около 150, курінь ЗО 
nix. полку околu 90, вартовий курінь ч: 50 около 800 стрільців . Разом 
около 2,400 вояків в тому 800 старших віком вояків (вартовий курінь), 
котр і майже ніякої бойової вартости не представляли і около 60 старшин. 
Це було приблизне число всіх українських реrулярних військ, розміщених 

у Львові. 

Розуміється, що команд.анти в своїх звітах подавали тільки число 

тих, на котрих вони, на випадок бойової акції, могли рахувати, цебто 

національно певних і боєздатних. Можна прийняти ще таке саме число, 

цебто около 2,400 воя ків-українців чи то незд ібних до фронтової служби, 
чи то незорrа нізованих тому, що були розкинен і по різних незначних 

відділах і будемо мати приблизне число всіх військових українців, що 

в тому часі находилися у Львові. 

У своїх плянах Центральний Військовий Комітет брав під увагу 

у Львові все тільки подани й бо йовий стан, хоч при самому виступі 
показалося , що і ця ск ільк ість не відповідала дійсності. 

В українських частинах велася організаційно аrітаці йна праця під 

проводом команд.антів частин, котр і були рівночасно членами Ц.В.К. 

А велася вона в такий спос іб: Команданти втаємничували в акцію стар
шин, приділювали їм відділи, в котрих працю вони мали вести. СТ'.ар-
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шиІfи по r·либлювали орrанізацію, втягаючи до неї певних і національно 

.:в ідомих підстаршин і стрільців. Ті знову підготоляли інших стрільців 

.<rtорально, вказуючи на можливість і конечність перевороту. Акція мусіла 

зестися незвичайно обережно, щоб не дізнались про неї команди, а що 
~ажніше старшини-поляки, котрих по всіх частинах було багато. Ко

<rtанданти мали впрочім зовсім вільну руку. Вони ж знали найкраще, як. 

па.вести працю, вони ж несли відповідальність за її успіх. 

В частинах з чужинецьким елементом не велась з рамени Ц.В.К. 

ніяка розкладова акція. На це Комітет не мав ані засобів, ані часу. 

Щойно в ніч на Першого Листопада між мадярів розкинено аrітаційні 

летючки. Це занедбання зі сторони Ц.В.К. могло фатально відбитися 

під час нашого виступу. На щастя чужинців-вояків деморалі-зувало само 

життя, що вкінці зробило іх нешкідливими. 

Дальшим предметом старань Ц.В. К. було зорrанізувати всякі ка
тегорії уr<раїнського населення в допомогу військові. Для Львова треба 

було передовсім сильної чисельно і морально міліції. Австрія вправді 
забрала кращий, бойово здатний елемент, але все ж таки залишилися 

заліз.ничники, поштовці й інші; реклямовані з війська, а вкінці старші 

віком вояки і молодь - нижче і вище пописового віку, нездатних до 

австрійського війська, але для захисту рідного краю все таки пригожих. 

Військову орrанізацію Львова можна було перевести, але на це 

треба було кілька місяців часу. Я не хочу сказати, що події прийшли. 
за скоро, тільки ми за пізно взялися до орrанізації. Що ж можна було 
зробити за 15 днів? Створення відповідного військового громадського 
комітету, кілька чи кільканадцять конференцій, уложення пляну й на 

тому кінець. 

В час виступу львівські українці орrанізовано не виступили , хоч їх 
орrанізатор, напередодн і виступу запевняв Ц.В .К . про 400 зорrанізо

ваних люд.ей. 

Орrанізацією Львова займався Ц.В.К. Це була аномалія, яку всі 
завважу.вали. Були навіть спроби створити для Львова місцевий орrан 

і через те відтяжити централю. Але цього неможна було зробити задля 

браку людей . Члени Ц.В.К " 1<рім мене, бул и зайняті і звязані у Львові 

з і своїми частинами , котрих були командантами. Значить, вони могли 

й повинні були творити місцевий орrан. Але з кого ж тоді мала скла

датися централя? Було рішено так, що Комітет сходився на свої наради 

раз як Центральний Військовий Комітет, другий раз як окружний львів

ський комітет. Очевидно, що це було недоречно. 
Голови Ц.В. К. чи там команданта до д.ня 27-го жовтня не було. 

З дня на день ми надіялися приїзду сотника Дмитра Вітовського, який 

вже був намічений як командант українського війська. Але минав день 

за днем, а ані сот. Вітовський, ані ніхто з страшин У.С.С. не приїздив. 
Згодом я довідався, що сот. Вітовського не пускав з Чернівців до 

Львова тодішний командант Леrіону У.С.С., архикнязь Вільгельм. Він 

бажав мати сот. Вітовського біля себе. Архикнязь комбінував не зле. 

Центром евентуальної акції, очевидно по наказу з Відня, бажав він 
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зробити У.С.С., а тим самим і себе. Він робив заходи, щоб У.С.С. пере

несено до Львова, що одначе, на жаль, не мало успіху. А тимчасом 

сот. Вітовський сидів у Чернівцях без жадного діла і користи. 

* * * 
Тепер представлю коротко працю Центрального Військового Комі

тету над організацією краю. Як я вже згадав, мені доручено організа

ційниіі реферат. Це було 15. жовтня. Інших членів Комітету не можна 
було обтяжувати організацією краю, бо вони були звязані зі Львовом 

своєю ·Військовою службою. Треба було притягнути до праці інших 

охочих і здібних. Не всі співробітники залишилися в моїй памяті . При
гадую собі тільки чет. У.С.С. Безпалка Семена, підхор. У.С.С. Біляча 

Івана, підхор. У.С.С. Муровича Володимира, підхор. У.С.С. Заклинського 

Мирона, д-ра Чубатого й теолога Масляка Степана. 

Головним завданням було ціли~~, край повязати нитками ор1·анізації 

з централею, а в першу чергу ці місцевості, в котрих були розміщені 

українські частини, а дальше всі біл ьші міста. Вкінці звязатися з тими 

українськими військовими частинами, що стояли поза межами краю. 

Треба було починати від самого початку. В розпорядженні Комі

тету не було навіть точних даних про розміщення військ. Тому перші· 
гінці чи курієри їздили просто на розвідку. Брак військового центру при 

політичній репрезентації і наша загальна короткозорість мстилися на 

нас чимраз тяжче. Просто придавляли своїм тягарем всю нашу роботу . 

Могли сидіти в тому часі у Львові не люди, а генії - І ·вони за 15 днів 
не були б зробили того, що занедбано за цілу війну, а хоч би від часу 

революції в б. Росії і в Україні. 
Не моральний, а просто фізичний біль опановує людину при споми

нах з тих часів. Яким легким коштом могло бути інакше і як, на жаль, 

сталося. Як мало зусиль потребував покласти нарід Галицької України 
n тому часі при будованні своєї держави, як би до нього не мала при
стосування вірна пrиповідка про "пізних Іванів''. 

Підставою військової орrанізації в краю мали стати "Окружні Ко

манди" по таких містах: Перемишль, Самбір, Стрий, Станиславів, Ко
ломия, Тернопіль, Золочів, Рава Руська і Чернівці. До створення цих 
"Окружних Команд" приступлено около 1 5-го жовтня. Завданням тих 
команд було зорrанізувати в першу чергу українськ і військові частини, 

які знаходилися в їх районах, а дальше приготовити українське населення 

до успішної дії при будові Української Держави. 
В тих містах, де були кадри українських полків - утворення 

"Окружних Команд" йшло доволі легко. Там ініціятиву перебрали стар

шини. Натомість в тих містах, де .не було ніяких українських ч,астин, 
там праця не могла вийти поза формальні початки. 

У Східній Галичині й Буковині були розташовані такі кадри nоJ1ків 

з українською більшістю: Львів. згадано вже вище, Перемишль : 45 nix. 
полк на пол()Вину українськn-польськ11іІ. Із-за браку (і то цілков1пого) 

в ньому страшин-українців, цей полк не входив зовсім в рахубу як власна 
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сила, Журавиця (1<оло Перемишля): ка.п.ра 9-го піх. полку, Ярослав: 

77-го піх . полку, Станиславів: 95-тий піх. полк і 20-тий, якого кадра 

приїхала .п.о Стани.славова в останніх .п.нях жовтня, Коломия: 24-тий піх. 

полк і 36-тий піх. полк, Золочів: 35-тий піх. полк , кадра якого приїхала 

.п.о Золочева щойно 30-го жовтня, Чернівці: вишкіл і бойові сотні Леrіону 
У.С.С. і кадра 41-го піх. полку, Вижниця: кіш У.С.С. 

За виїмкам двох куренів (8 бойових сотень) Леrіону У.С.С. були 
це самі кадри, значить небойов і частини , а збиранина всякого, переважно 

бойово нездатного елементу. В місцях постою вище згаданих частин 

засновано "Окружні Військові Команди" і наладнана з ними сталий 
з.вязок. Найкраще представлявся під бойово-орrанізаційним зглядом 

9-тий піх. полк в Журавиці під. Перемишлем, 24-тий піх . полк в Коломиї 

і Леrіои У.С.С. у Чернівцях. В інших частинах праця поступала вперед 
дуже поволі. Та всеж ті міста, де були кадри, мали військову одиницю, 
дов1<ола якої все могло вже гуртуватися. Зате міста, •В котрих не було 

українських частин, а ще до того чужі війська стояли постоєм (Терно

піль, Чортків , Стрий і Самбір) , становили поважну небезпеку для май
бутньої військово'і акції. 

Що до національно-чужинецьких військ, то були вони розкинені 

по всіх майже містах Сх. Галичини малими частинами. В першу чергу 
артилерія. Багато артилерійських одиниць стояли постоєм у Перемишлі, 

Стрию, Самборі, Щирці, Станиславові, Коломи'і і ін. Ці запасні артиле

рійські одиниці були зложені майже з самих чужинців і тому становили 

поважну небезпеку для нас. Зате невеликі піхотні частини , різні рекві
зиційні, харчеві, муніційні, робітничі відділи розкинені по цілому краю, 

не були здібні до будь яко'і акції. 

Значне число кадрів сх ідньо-галицьких полків було розміще.не по 
інших краях Австро-Угорщини, Rбо на території польського королівства. 

Наш Центральни1і Вііісь1<овиі'і Комітет вспів звязатися тільки з деякими 

3 них. 

Фронтові частини полків були в більшій частині на італійському 

й сербському фронтах, а деякі на Великій Україні. З тими полками наш· 
Комітет не мав жодного звязку. На це не стало вже часу . 

З кожним дн ем настро·і серед нас ставали чимраз більше х.вилю-

ючими. Засідання Центрального Військового Комітету відбувалося вже 
майже кожного л.ня. Для орrанізаційного реферату винаїrняв я дві 

кімнати в Народні~ Гостинниці і там вів працю, вже не зважаючи надто 

на конспіративність. Просто не було змоги звертати на це увагу. 

Десятки, а в останніх днях сотні людей з усіх сторін краю, з різних 
військових частин усіх фронтів приходили туди, спрямован і укра'інськими 

редакціями й політиками або привозили звідомлення з Окружних Команд. 
Десяткн курієр ів в11їзд11Ло на всі сторони шукати звяз1<ів або переда

вати інструкції. Хто з молодших стрільців пр1~'іхав на день-д.ва до 

Львова, то1і уже не виїздив. Вірив нам на слово, що нічого йому за 

дезсрцію не станеться і ставав до праці. 

На одно засідання запросив я полковника Січових Стрільців Івана 
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Чмолу, кол. чет. Легіону У.С.С., який приїхав з Білої Церкви шук~ати 
з нами звязку. Він приїхав з І<ОНІ<ретним пляном, а саме: щоби всіх 

дезертирів - їх ховалося по краю тисячі - спрямувати до коша С. С. 
до Білої Церкви, а команда С.С. в заміну за це вишле (в порозумінні 

з урЯдом гетьмана - примітка Редакції) свої бойові курені на границю 

Галичини, в район Камянця Подільського й Радивилова. Ідея була пре
красна. Таким чином, на випадок революції, ці курені С.С., протягом 

1-2 днів могли би зявитися у Львові. Прийнятий у засаді проєкт, остався, 
на жаль, тільки проектом. 

З Національною Радою, чи її львівською Делегацією наш Комітет 

не стояв у ніякому звязку. Натомість сходився й радив з поодинокими 

громадськими діячами, як з д-ром Охримовичом, Мих. Лозинським, Ва

силем Панейком і ред. Федорцевим. 

Чи ці політики творили між собо!О якийсь комітет, нам не було 
відомо. Але вони звичайно один з них, приходили на наші засідання, 

а знову .наш Комітет делегував чет. Л. Огоновського й мене для кон

такту з ними й ми брали участь в їхніх засідаН.Нях.' та ділилися взаїмно 

інформаціями. Крім того від д-ра Панейка ми діставали гроші. Ціла 

підготовка і цілий Листопадовий Зрив коштували . . . 9 тисяч австрій
ських корон. 

Загальна порада політиків для нас була така: Вести працю, але 
вважати, щоб не попасти в конфлікт з австрійськими властями. Поза

тим ждати. Бо ці наші політики ще на.діялися, що ми прийдемо до влади 
мирним шляхом, що переговори з віденським правительством доведуть 

до бажаного .ними закінчення. Спільних засідань з цими нашими полі

тиками, поскільки собі пригадую, відбулося два і то в кімнатах редакції 

"Діла". Засідань же нашого Центрального Військового Комітету в при

сутності політиків було три. Засідання Ц.В.К. проходили доволі хао

тично, бо не було властиво голови. Проводив засіданням будькотрий 

член Комітету. Тому й не диво, що посторо.нні люди задивлялися на 

нашу працездатність досить скептично. Пригадую собі, що в часі одного 

такого засідання д-р Мих. Лозинський висказав явно своє негодування 

з хаосу й вийшов. Але вийти було тоді найлекше. 
Дня 27-ого жовтня д-р В. Панейко представив мені пор. Петра Бу

белу і поручив як дуже здібного організатора і рішучу людину. По моїй 

розмові з пор. Бубелою я запитав його чи він не прийняв би головства 

Центрального Військового Комітету. На сот. Вітовського годі було вже 

числити, бо під ногами земля горіла. То ж з правдивим одушевленням 
я прийняв згоду пор. Бубели стати керманичем Ц. В. К. Того самого 
дня, засіданню Ц.В.К., я поставив в тому напрямі внесення, яке одно

голосно всі приявні прийняли. Хоча діяльність пор. Бубели була надто 
коротка, щоб могла бути чим небудь замітна, я спинився на цій події 
тому, що пор. Бубела був першим дійсним командантом. Пізніше був 

він заступником Державного Секретаря Військових Справ. 

Дня 29-ro жовтня приїхав вкінці сот. Вітовський. Команда автома
т11чно псреr1шла в його рук11. З сот. Вітовськнм тісно звя:за11а пізніша 
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історія Галицької України і тому спробую начеркнути його сильветку. 

Літ тридцяти, середнього росту, кремезної постави, високе чоло, 

великі, розумні очі. Один з гарячих провідників молоді, визначний член 

радикальної партії, у війні сотник Леrіону У.С.С. Командант сотні й од.ин 
з найкращих провідників Стрілецтва. Сот.ня Вітовського була націо
нально-самостійницьким центром усього Стрілецтва. Всі гляділи, що 

робить сотня Вітовського, що говорить Вітовський. Якийсь час він був 
на Волині, де незвичайно заслужився н~ полі українського шкільництва. 

На Україні, в часі побуту там австріИського війська, був політичним 
рефернтом при XXV корпусі, згодом командантом куреня У.С.С. В Стрі
лецтві займав Вітовський місце його духового провідника. Але офіцій

ного, вищого становища він не міг добитися. Ще до війни він був по

літично підозрілий і через те позбавлений старшинського ступня. Серед 
украї.нської суспільности, Дмитро Вітовський був незвичайно популярний. 

Всі його любили і поважали, тому не диво, що особу Вітовського вязали 

з визвольним самостійницьким рухом. Тільки він одинокий мав дані стати 

керманичем революції. Популярний, глибокий, прегарний бесідник, чистий 
характер, добрий вояк. Але Вітовський був крім цього ще й поет-мрійник 

і в нього як революціонера - це була велика хиба. Бо поет-мрійник 

і керманич революції - це два протилежні поняття. йому як револю

ціонерові не доставало одної прикмети, але найважнішої, а саме: рішу

чости. Дмитро Вітовський ніколи не був рішучий, все вагався, навіть 

тоді, як не було до цього причини. В парі з тим, в нього був брак віри. 
Коли я згадую добрим словом дорогого мені полковника Вітовського, 

то все приходить на думку момент з З 1-го жовтня ... "Як так, то все 
пропало! Ми програємо!", - сказав Вітовський. Здавалося, хвилева 
резиrнація опанувала провідника революції. Хоч після цього Вітовський 

працю.вав днями і ночами, хоч кермував акцією, а відчував, що в нього 

нема віри в Діло. Не мав віи її мабуть і до самого кінця свого життя. 

День ЗО-го жовтня пройшов на нарадах під проводом Вітовського. 
Ще того самого дня виготовлювано подрібні інструкції для Окружних 

Команд, ще того самого дня приїздили гінці за приказами. Того самого 

дня приїхав четар Ф. *) з кадри 1 О-го піх. полку, що розміщена була 

в Новому Санчі. Представив він положення кадри. Було в ній біля 600 
бойових вояків. В Новому Санч і , по.r~яки мали зор1·анізован 11 х і озброєних 

коло 1,000 .вояків і гарячково дальше орrан ізувались. Він домагався від 

нашого Ц.В.К. рішучих наказів. Та чи можна було йому такі накази дати, 

як нам веліли ще 30-ro жовтня ждати на інструкції з українського ві

денського центру? Четар Ф. дістав такий наказ; на випадок небезпеки 

розоружения поляками, чи їх переваги, кадра має перейтJ-! до Перемишля , 

де дістане дальші накази. Очевидно, що такий наказ не рятував її. Піз-
11іше показалося , що ціла LlЯ вііkькова частина розбіглася, розоружена 

поляками. 

Дня ЗО-го жовтня наш Централь11иіі Ві1їськов11іі Комітет не знав 
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ще речинця виступу. Впрочім ми всі ясно бачили, що не являємось панами 

ситуації, і що обставини кермують нами, та що ми будемо змушені 

начати цей виступ тоді, коли вже не буде іншого виходу. Але ми не 

припускали, що положившись спати, ми встанемо на другий день, щоб 
вже того дня почати акцію. А воно так дійсно сталося. 

Дня З 1-го жовтня ранком, біля шостої години, прибіг в Народну 
Гостинницю, д.о кімнати ч. З І, де від тижня поміщалося бюро органі

заційного референта, один десятник з Військової Команди (Militarcom
mando), який заявив: Я чув, що вчера, в часі вечері, говорили між собою 
вищі старшини, що з Відня прийшов наказ-передати владу тому, хто 

має силу і хто по неї перший зголоситься. Ця вістка була надто правдо

подібна. Вона так відповідала тактиці австрійської політики та її тодіш

ньої безсильности, що в її автентичність ніхто не сумнівався. В ранішних 

польських часописах ми вичитали, що дня першого листопада приїзджає 

у Львів "польська ліквідаційна комісія" з Кракова з метою передати 

владу над територією Сх. Галичини місцевим полякам. А дальше, що 

військовий команд.ат Перемишля, rенерал Пухальськиіі, підчиняється 

цій "ліквідаційній комісії". Ті короткі, тривожні вістки ясно змалювали 

положення. Кожний з нас бачив, що мусимо зачинати сьогодня, або 

ніколи. Але, вибираючи це друге, чи могли би ми' тоді зватись нацією? 

В нашім Центральнім Комітеті не було двох думок. " Інструкції" з Відня 
ми не дочекалися, акцію треба зачинати самочинно. Одже хай живе 

революція! 

Нарада нашого Ц. В.К. тревала дуже корот1<0. Після неї сотник Дмитро 
Вітовський, пор.У.чник Петро Бубела та інші перенеслися до будинку 
"Просвіти" і там уложили плян захоплення Львова. Я остався ще у своїй 

кімнаті в Народнііі Гостинн1щі і в11rотовляв наказ 11 для Окружних Команд. 

Українській збройній акції у Сх. Галичині моглн СТ?ТИ на перешкоді 

дві сили: австро-угорські військові частини, розміще.н~ по . цілій Сх. Га

личині, зложені з німців, та мадярів і поляків, котрі по всіх містах Сх. 
Галичини мали свої військові тайні гуртки. 

Годі було передбачити, як будуть себе вести австро-угорські війська. 

Скорше можна було здогадуватись, що вони залишаться невтральними. 

Та це був тільки здогад, бо над створенням серед них прихильного 

для нас настрою, не велася з нашого боку ніяка праця. 

Що до польсь1<их орrанізаці й. то ми н е мали майже жадних певних 

відомостей, що до їх кількости й боєздатности. Справді поляки не були 

настільки сильними, щоб знівечити в терен і нашу збройну акцію. Небез

пека від польських боївок могла загрожувати тільки містам і то тим, 

в котрих поляки творили чисельну більшість. Крім того, згідно з нашими 

інформаціями , досить багато польських леrіоністів було в містечку Бо
лехові, де залишились останки кадри бувшого польського Леrіону. 

Впрочім щодо краю, ми були зовсім спо1< і йні. Ніхто не сумнівався, 

що в жадній місцевості Сх. Галичини, поляки не зважаться виступити 

активно, зі зброєю в ру1<ах, проти української влади. Виїмок під цим 
оглндом ста11uв1ш Л1,віп. Тут був t~с11тр усіх пот,с 1,101х орrанізацііІ , була 
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тут сконцентрована вся польська сила, при помочі котрої вони задумали 

захопити всю владу в Сх. Галичині. У Львові поляки живуть в чисельній, 

компактній масі. Ль.вів - це остоя і твердиня польського шовінізму. Тому 

кожний з, нас числився з тим, що у Львові поляки виступлять проти нас. 
активно зі зброєю в руках. 

Посідан.ня Львова .вирішувало долю Сх. Галичини . Львів - це важ

ливий політичний, а ще важливіший комунікаційний центр, в якому збі

галися залізниці і биті шляхи з усіх сторін краю і тому цей центр був 
передумовою сили господаря краю. Тому то і накази для "Окружних 
Команд" звертали увагу в першу чергу і якнайскорше приходити з вій-і 

ськовою допомогою для Львова. 

Осередками, що мали прийти Львовові зі скорою допомогою, були 
в першу чергу бойові сотні Леrіону УСС, розташовані в тому часі в Чер

нівцях і околиці, Станиславів з доволі численними кадрами, Коломия 

з такими ж кадрами і Золочів. Інші місце.вщті не розпоряджали військом, 

а Перемишль, сам потребував такої помочі для себе. 
На1<ази до "Окружних Команд" вбились добре в мою память і тому 

можу зміст їх передати точно. Розіслано їх гінцями зі Львова 31 жовтня 
1918 р. до години 2-гоі! після обіду. Значить декотрі "Окружні Коман
ди" мусіли дістати ці накази уже по полуд.ні цього ж дня, декотрі 

найдальше вечером того самого дня, а У. С. С. о 12-тій годині ночі. 

Наказ для У.С.С., висланий на руки сотника Осипа Букшованого, 
котрий на кільканадцять днів. раніше був обраний старшинським кор

пусом командантом У.С.С. (очевидно в тайні перед архикнязем Віль

гельмом), звучав так: Ніччю з 31-го жовт.ня на 1-го листопада, Україн

ська Національна Рада переймає владу над українськими землями Австро
Угорщини. Цієї ночі українські військові частини займуть Львів. Те саме 

заряджено по всіх місцевостях Сх. Галичини. 

Всі частини У.С.С. мають негайно переїхати до Львова. Бойові сотні, 

що находяться в Чер.нівцях, мають зараз виїхати, не гаючи ні хвилини 

часу. Якщо б роблено труднощі в . достав і поїздів, треба їх взяти силою 

і, нігде не задержуючись, прибути через Ходорів до Львова. Коломия; 
і Станиславів отримали вже наказ перебрати владу. Переведення акції 
в Чернівцях залишити 41-му піх. полкові. 

Перший уступ цього наказу повторявся yt наказах до всіх "Окруж
них Команд", а дальше звучав: "О. К." Коломия ... Належить негай.но 
після одержання цього наказу опанувати місто. Оставити відповідно до 

потреби чисельно сильну залогу, решту військ належить негайно через 

Станиславів-Ходорів вислати в допомогу Львовові. Оскільки Стани
славів потребував би помочі, належить таку уділити. 

"О. К." Станиславів .. . Оставити відповідно чисельну залогу д;1я 
вдержання міста, а решта війська негайно вислати через Стрий до 
Львова. В Болехові має бути зrруповане більше число польських пеrіо
нерів. Належить. як що це правда, по дорозі прочистити район Болехова 

Стрия . . . 
"О. К." Золочів ... Зайві частини вислати негайно до Львова ... 
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··о. К." Перемишль... (Журавиця) . . . Найдальше до четвертої 

години ранку належить опанувати місто. Залізничий міст на Сяні за 
всяку ціну до тої години висадити ІJ повітра ... 

Команді 77-го піх. полку в Ярославі ... Зайняти і держати у своїх 
руках місто. 

Накази до тих "Окружних Команд", де не було українських вій
ськових частин і до всіх повітів Сх. Галичини вислано більш менш такого 

змісту: "Українська Націо.нальна Рада переймає владу у свої руки. Ніччю 

з 31-го жовтня на 1-го листопада українська залога міста Ль.вова займе 
місто. В кож.ному повіті Сх. Галичини належить перебрати владу вла-1 

сними засобами. Зібрати якнайбільше селян і вислати їх на допомогу 

сусідньому повітові, якщо б він такої допомоги потребував. Всі уряди 
належить перебрати і обсадити їх довіре.ними людьми. Урядників-поляків, 
які ставитимуться ворожо до української влади, арештувати. 

На всіх наказах так до "Окружних .Команд", як і до повітів, я під

писував сотника Вітовського. 

Тільки з деякими повітами наш Центральний Військовий Комітет 
мав з.вязок і там були вже назначені команданти. До інших повітів 

висилано накази на руки відомих, діяльниХ' громадян-патріотів. 

Біля 4-ої години по полу дні З 1 жовтня 1918 р. відходили і від.їжджа

ли остан.ні гінці чи курієри з наказами до всіх повітів Сх. Галичини. 

Були це з малими виїмками студенти-богослови з теологічного факуль
тету у Ль.вові. Ух лиця були поважні .. . Хто Ж не поважнів би в такій: 
хвилині? Несли вони в край накази, про які впродовж соток літ українці 

могли мріяти тільки в уяві . Несли вони на -своїх грудях накази Волі . . . 
Тимчасом відбувалася військова нарада над пляном заняття міста 

Львова. Я позбирав від поодиноких командантів звіти з чисельного стану 

частин. Ці звіти були інші, як до цього часу. Всі команданти, за виїм

ком команданта супровідного куреня 41-го і поліції, подали менший 

стан стрільців, командант ЗО-го піх. полку заявив, що взагалі не бере на 

себе ніякого зобовязання, а командант вартового куреня ч. 50 перед
бачав труднощі в роззброє.нні чужих вояків у цьому курені. 

На передодні .акції ніхто не поважився прибільшувати числа. Кож ... 
ний команд.ат подав тих, на котрих міг рахувати без ніякого сумніву. 
Значить всього, на що можна було з певністю розраховувати, було коло 

1,400 стрільці.в і 60 старшин. Так! Це було все на початок революцЩ 
на обсадже.ння 200-тисячного міста з невідомою кількістю польських 
боївок, з невідомою поставою німецьких і мадярських війск. 

Сотник Вітовський зжахнувся: "Та ж то нема з ким зачинати", -
сказав він. 

- "Пане сотнику, - в ідповів я - гінці з наказами вже відїхtали." 

- "То ми пропали'', - сказав Вітовський. 

Але це тривало одну мить. Він випростувався, закусив зуби і по

тонув у виснажливій праці. 

Плян був готовий біля третьої години по обіді . Після того "Цент
ральний Військовий Комітет", переіменований на "Українську Генеральну 
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Команду" перен ісся до Народного Дому. Всіх, хто тільки був під рукою, 

вислано шукати по місті старшин-українців , які перебували тимчасом 

у Львові. З і йшлося о годині 7-мій ввечорі ЗІ жовтня около 40 старшин 
на остнанню нараду. Говорив сотник Вітовський короко й ядерно. Після 
тоrо приділено старшин до поодиноких частик. 

В часі цієї історичної наради приїхав з Перемишля сотник-інженер 

Шухевич і представив нам положення в Перемишлі: Українці боялися, 
що генерал Пухальський - австрійський командант Перемишля, пере

дасть владу в польські руки вже З І-го жовтня. Тому перемиська "Укр. 
Нац. Рада" вирішила переняти владу в Перемишлі , не чекаючи наказів 

зі Ль.вова. Ця Рада візвала кадру 9-го полку в Журавиці, щоб бойові 
сотн і ставилися вранці З І -го жовтня в Перемишлі . Цей наказ був вико

наний. Команда 9-го піх. полку пере~шла в руки енерrійного поручника 

Федюшка. Сотн і цього полку, в силі коло 600 стрільців, стояли вранці 
о шостій годині готові до відмаршу до Перемишля . Тимчасом наша На
ціональна Рада, після переговорів з австрійською військовою владою 

(з ген. Пухальським) закинула попередний замір перебрати владу в свої 
руrш. Ця наша Національна Рада боялася розоруження 9-го піх, полку 

мадярськими полками, котрі в тому часі переїздили через Перемишль 

і котрими ген. Пухальський страшив Національну Раду. Національна 

Рада післала наказ пор. Федюшці, щоби він передав команду цього полку 
назад у руки бувшого австрійського команаданта. Після цього - го

ворив сот. Шухевич, - вояки 9-го піх. полку розбіглися. 

Це була перша невдача. Але кожний відчував, що тим більше ко

нечним є успіх у столиці краю - у Львові. 

Біля 11-тої години ночі роз ійшлися старшини до своїх частин. 

Виступ був назначений на годину 4-ту вранці. Точно о годині 4-тій 

відділи мали вирушити з касарень і обсадити призначені їм обєкти 

в місті. 

В Народнім Домі запанувала тиша. У великій шкільній залі на 2-му 

поверсі залишилося шість страшин, а саме: сот. Дмитро Вітовський, 

пор. Петро Бубела, сот. Сень Горук , пор. Богдан Гнатевич, пор. Ілько 

Цr,окан і я. Цих б старшин, в цю історичну ніч творили наче звязок 

rенерального штабу майбутньої оперативної дії. 

Таку ніч переживається лише раз у житті. Пять годин ожидания. 

Але це не тих з.вичайних годин. Кожна міJ-Іута здавалася нам тоді 

роком, а година століттям. Шість старшин і чотири чи пять моло

деньких rімназистів-розвідчиків. І чотири револьвери - це вся зброя, 

яка Зrіаходилася в нас для евентуалньої нашої оборони. Панувала тяжка 
тиша, тільк 11 час-до-часу входили молоденькі rімназисти і приносили 

вістки з міста. Зв іти їх не були веселі. В польськім "Академічнім Домі " 
незвичайний ~ух, в польськім "Соколі " збираються поляк11, на вулиці 

Шептицьких Замічено підводу зі зброєю, бережену поляками . І все що 

якийсь час приходили ті неструджені юнаки й приносили такі насторо

жуючі вісті, від яких кожному з нас хмаршюся обл11ччя. Поляки ,11.nв і 

да.r111ся прп наш в11ступ і приготовляються, щоб Ііому перешкодити . Ця 



думка переходила в певність і збільшувала і без цьо го наш великий 

неСПОІ<ій. 
1,400 стрільців і 60 старшин на цілий 200-тисячний Львів. 

Біля третьої години пішов сот. Ілько Цьокан до мадярського куреня 

з відозвам11 на мадярській мові , які видруковано попереднього дня. Пі
шов переконувати мадярів, щоби вони зберігали невтральність. Чи зго

дятt,ся вон11 на цю нашу пропозицію? 

Пів до четвертої години ми почули постріли із револьверу і прой

маючі людські зойки. За хвилину вбіг до залі один із гімназистів і схви

льовано розповідав: - "Поліцай, зацікавлений рухом у Народному Домі 

в таку ранню пору, встромив голову в браму камяниці, щоб побачити, 
що там діється. Вартові гімназисти хотіли його зловити, щоб він не 
дав з нати до команди поліції, але поліціянт вирвася й почав утікати. 

На це один з вартових вистрілив і його ранив." 

Біда - подумали ми вс і . Заалярмують поліцію, вона прийде JLO 
Народнього Дому, а у нас всього 4 револьвери. Хтось з присутних радив 
перенестися до "Народньої Гостинниці". На мить усі на це погодилися. 

А що буде з і звязком з частинами? - пригадав хтось з присутних і оче

видно ми всі залишлись на місці . 

На відгук стрілу прийшло кілька поліцаїв і забрали свого раненого 
побратима до магістрату. До "Народнього Дому" чомусь не заходили. 
Все успокоїлося. Розвідчики донесли, що й в польськім "Академічнім 
Домі" вже спокійно. По місті вони не запримітили ніякого підозрілого 
руху. Ніхто з нас не завдавав питання чому? Ніхто не переривав тиші. 

Всі числили мінути-секунди. Четверта. Там уже десь почалося. Гей! 
Скоріше гінці! Бо серце розірветься . . . 

Вернувся пор. Ілько Цьокан. Говорив з командантом куреня і той 
запевнив, що всі мадяри залишаться невтральними. Нам наче частина 

тягару усунулась з наших плечей. 

Година 4.15: вбіг у залю поруч них Белей з команди двірця Підзамче. 
Зі сльозами в очах говорив, що його .вояки, старші віком люди з вар
тового куреня ч. 50, не хочуть його слухати. Він їх вговорював, просив, 
та вони бояться "бунтуватися". Прийшов просити помочі, але ми на
кричали н а нього, сказали вертат11ся назад і за всяку ціну обсадити 
двірець . Пішов ... Невже ж це початок невдачі ... 

Година 4.40: Знадвору чути гамір. Рівночасно входить старшина 

й голосить: два скоростр іли й 50 стрільців з 19-го піх. полку стоять на 
подвірю. Не сон це? .. . Стоять на подвірю, поважні, зі святочними 
обличчями, зі заквітчаними зеленню шапками, перші українські рево

люційні вояки у Львові. 
Входить старшина з 1 5-го піх. полку і голосить, що все відбулося 

як слід: Касарні обсаджені , а частини вислано згідно з наказом. Що 
якийсь час вбігають все нові гінці й приносять самі гарні вісті. Об
саджені касарні супровідного куреня 41-го піх. полку, магістрат, на
місництво, корпусна команда, пошта, цитаделя - все без ніякої переш
коди. Вбігає підстаршина з команди поліції і просить прислати поміч 
розоружити неукраїнські частини поліції. Висилаємо пів сотні з 15-го 
піх . полку. 
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Говорять, що на Головнім двірці має бути с11л1>1 1а польс1,І(а боївка . 

Ждемо нетерпеливо на дальші в істки й вони нарешті приходять. 
Львів наш! - дзвен ів радісниї1 голос і почуття безмежн ої радости 

заливало свідом ість. 
Була сема година вранці, На ратушевій вежі маяв наш національний 

прапор . Він тріпотів від вітру ·- здавалося витається радісно новиною 

з цілою Україною. 
Люди виходили з хат. Одні гляділи на цей український прапор бе

зумним зором радости, другі гнівно відверталися від н ього й проклинали 
проспану ніч. 

Українці Галицької Землі обходили вели"е свято Вос"ресення. 
Воскресення проти волі всіх, завдячуючи його тільки самим собі. 

непереможній вол і , яка зродилася тоді в нації, що хотіла бути вільною. 

* * * 
Військовий плян , що його виготовив попереднього дня штаб Цент

рального Військового Комітету, вповні виконано. О годині 7-мій вранці 
Першого Листопада закінчено перший етап-акт збройного перевороту. 
Зачинався другий - закріплення добутого і будови держави. До ви
конання першого треба було відваги, рішучости і воєнної практики . 

Друге завдання вимагало знання державної практики, рішучости і від

ваги. До .виконання першого взялися молоді військові люди, бо знали, 
що тільки вони це можуть зробити. Нікого іншого не було. Виконання 
другого завдання, цебто будови держави передав Військовий Комітет 

- відпов ідальним політикам. Бо здавалося , що вони одинокі до цього 
покликані і підготовані. І почала Українська Національна Рада будувати 

державу. Чи добре сталося, не мені суд.ити. На всякий випадок - наш 

політичний пров ід, як виходило з його діяння і праці - був до тої 
будови ще менше приготований, ніж військовий до воєнних дій: Сумна 
правда, що коштує н ацію так страшно багато жертв. 

Військова Генеральна Команда приготовила якнайточніший плян 

самого збройного перевороту, що мало статися дальше, над тим про

думано тільки односторонньо. Згідно з пляном бойові сотні У.С.С. з Бу
ковини мали приїхати до Львова найпізніше І-го листопада в полудне. 

Вони мали перебрати охорону міста, а порозривані від своїх баз вій
ськові ріжні частини, що перевели збройний переворот, мали бути стяг
нені і зреорrанізовані. Над тим, що робити , ЯІ<ЩО У.С.С. не приїдуть 

на означений час, ніхто з нас навіть не застановлявся. Це всі члени 

нашого Комітету виключали. А однак те, що згідно з пляном було 
виключене - сталося . У.С.С. не приїхали 1-го листопада, не приїхjали 

і 2-го листопада. Війна за Львів почалася вже 1-го листопада. Опану
вати ситуацію тими частинами, що були у Львові, було неможливо. 

Може воно зле сказано. Може було можливим, але ситуації не опановано, 
бо цього не предвиджено в пляні. 

Два дні пізніше У.С.С. рішил11 вислід акції за посідання Львова. 

Відомо всім, що У.СС. приїхали аж З-го листоп ада. Трагічні два дні 
спізнення. 
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Проф. д-р Микола Чубатий 

Перший Листопад 1918 р. 

Про~:· . Микола Чубатий 

Від першого листопада 1918 року про
минуло вже 48 років. Часи микають, безпо
середні творці того історичного акту вими

рають і між живими їх щораз менше. 

Дивлячись на Листопад, з перспективи 

48 років найбільш бурхливої історії України, 
слід ствердити, що це був акт не місцевQго, 

галицького значення, але глибокий акт все
українського значення , навіть ще перед Ак
том Злуки обох Українських Республик -
східної та західної - довершеним 22 січня 
1919. Слід собі усвідомити, що Галичина 

близько шість соток літ була в орбіті поль

ських політичних впливів і виставлена на 

найбільш аrресивну польокізацію. Шістьох 

літ тривала на цім терені боротьба, щоб За-
хідну Україну влучити в комплекс польської 

національної території. Було б це сталося, то Карпатська Україна та до 

якоїсь міри й буковинська Україна були б відтяті від українського пня 

та виставлені ка кінцеву мадяризацію, чи румунізацію. 

Перший Листопада, встановленням Української Держави, створив між
народний акт, яким задекляровано право Києва до тієї героїчно стійкої в 

українстві землі; всякі претенсії Варшави були відкинені волею населення 

тієї країни. Правда, доказати чином, що Українська Держава в Галичині 
була встановлена на цій землі з волі населення тієї !(раїни було нелегко. 

Вся адміністрація Галичини була в польських руках, хоч формально під 

австрійським цісарським орлом. В руках поляків була австрійська жандар
мерія; вибрати з-поміж неї меншину українців, було майже неможливо. 

Підготовляючись до перебрання тієї землі в руки варшавського уряду, 
галицькі можновладні поляки подбали, щоб і військові залоги в Галичині 

були неукраїнські у своїй більшості; тільки меншина австрійського во

яцтва, майже без виїмку старі вояки загального ополчення, були українсь
кої народности. Формація Українських Січових Стрільців, найбільше на

дійна українська військова частина, була поза Галичиною. 
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РИСІ(, ЩО ВИПЛАТИВСЯ 

Захопити Львів, спольщену столицю ГаJ1ичини, здава.'юся неможли

вістю, а проте, всупереч всякю1 реалістичним обрахункам прийшов бра

вурний Перший Листопад. Український військовий штаб, що вже 31 жовтня 
1918 року по полудні розташувався в шкільних залях Народного Дому під 
проводом сотника Вітовського та хорунжого Палієва, рискував тим, що 

кожної хвилини могла з'явитися польська боївка леrіоністів, яких тоді у 
Львові, після розв'язання польських Легіонів, було кілька соток та імпрові

зований штаб українських вйськ розстріляти таки на подвір'ї того ж На

родНого Дому. На щастя так не сталося. 

Було великим риском українців з півтори тисячами старих австрій

ських ляндштурмаків українців, з шести сотнями львівської поліції та з 

кількома десятками, постійними військовими бранками, вибракованої мо

лоді, старатися опанувати обсажений польською адміністрацією, українсь

кий Львів. Що це сталося, завдячити треба трьом обставинам. Перша -
це велика ідейність та національна карність західних українців, зо1<рема у 

Львові. Друга обставина, це повне злегковаження українців поляками, а 
третя - заколот, який обхопив австрійсь1<у спадщину в останніх днях 

жовтня 1918. 

ДИСЦИПЛІНА І ТАІїІНА 

До1<азом великої ідейности та національної солідарности тодішніх га

лицьких українців, зокрема мешканців Львова, може послужити те, що 

вже вполудне 31 жовтня 1918 з і Львова розїхалися курієри У1<раїнсь1<ої 

Національної Ради з приказом наступного дня, тобто першого листопада, 

в цілім краю переймати владу. Ця справа була законсп ірвоана перед поля

ками . У Львові вже біля третьої години по полудні українці передавали 

собі від уха до уха вістку, що нині в ночі українці переймуть владу у Львові 

і цей факт лишився тайною для поляків. Живучому українському поколінню 

слід би добре затямити соб і цей факт зразкової національної солідарности 
та зберігання таємниці львівськими українцями 1918 ро1<у. 

Що ця дискреція в тристатисячному місті була майже вповні дотри

мана, показала перше-листопадова ніч. Законспіровані українські частини 

австрійського війська роззброювали деколи своїх товаришів поляків, що 
творили в деяких казармах більшість залоги. Я сам мав нагоду ствердити 

цю дивно солідарну законспірованість українців Львова І листопада 191 8. 
Як один із старших студентів університету, дістав я доручення слідку

вати тієї листопадової ночі всякі можливі рухи поляt<ів в дільниці горіш

нього Личакова. Поляки спали спокійним сном аж до ранку, не зважаючи, 

що вже між годиною 2-ою та 4-ою В~ ночі всі казарми опинилися в руках 
українців, а біля шостої рано всі важливіші державні будинки були опа
новані українськими відділами. 

Виразом тієї смертельної тривоги та несподіванt<и поляків може по

служити сцена львівського ринку біля шостої рано, якої я був свідком. 
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Кпли я веrпянся ~ гоr. Лучякт1я ня ринn~<, ІІЯ яежі рятушя nудя якря.'І JIJ()CTЯ 

година. Саме в цеіі :-.юмент підносили на високий машт львівської ратуші 
синьо-жовтий пралор при звуках співу "Ще не вмерла Україна". Старенька 

бабуся увійшла на ринок у той момент і поражена як громом, що .пьвівсь

кий ринок обсаджений військами з українськими кокаrдами, впала на 

бруку на коліна з rозпучливим ~<риком: "Боже свє~rrи, україrщьи Львув 

заєнлі!" 

МІЖНАРОДНИЙ АКТ 

Або треба було видіти перелякані обличчя подьських офіцерів австрій

ської армії, що рано йшли до служби, коли їх спиняв рядовий український 

стрілець та роззброював. Таке було можливе тільки при величезній кар

ності львівських українців. 

Безперечно, що дуже помічною в цім була польська зарозумілість та 

легковаження у1<раїнського противника. І поляки підготовлялися в перших 

днях листопада переймати владу у Львові. Для тої цілі громадили вони 

в школі Сенкєвіча розпущених членів польського лєrіону, що ЖИJІИ у 
Львові. Одначе вони буJш переконані, що перебрання Львова під польську 

адміністрацію відбудеться з великою парадою; де б там українці могли 

важитися захоплювати владу силою! 

Вкінці вістки, які надходили, казали, що 28 жовтня чехи перейняли 
владу в Празі і що 30 жовтня поляки у Кракові, виробляли настрої, що 
насправді вже нема австрійської влади над Східною Галичиною. Повага для 
австрійської влади була велика майже до останніх днів, зокрема серед 

старших українців. Тепер тієї влади вже не стало, отже акція українців 

вже не мала характеру революційного акту. 

Створення Української Держави в Галичині стало актом величезного 

міжнародного та внутрішньо-українсь1<ого значення. Міжнароднє значення 

того акту було таке, що навіть члени Версальської Конференції, мало поін
формовані про українську справу та на сто відсотків прихильні полякам, 

не могли злегковажити ясно виявленої волі західних українців в часі, коли 

право самовизначення народів стало крилатою політичною фразою дня. 

Хоч поляки зум іли збройно опанувати Галичину, хоч 1923 року Рада Амба
садорів признала їм правно цю територію, хоч влада Української Народної 

Республіки, приневолена безвихідним положенням, підписала варшавську 

умову з поляками, якою визнала незаінтересуван11я Галичиною, справа ця 

залишилася неполаднаною міжнародною справою в по.1ітично-моральному 

розумінню і тільки це дало змогу Сталінові остаточно прилучити Західну 
Україну до Радянської України. Обопільним переселенням людности "роз

в'язано" шістсотлітній спір поміж Польщею та Україною за західно-укра

їнські землі саме в такому часі, коли поляки готовилися гучно до святку
вання шістсотліття прилучення Львова до Польщі. 

Два політичні акти - Перший Листопад 1918 року та скоро потім 22 
с ічень 1919 року сильно скріпили позицію українського народу в боротьб і 
за визволення. 
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Виконанням свого права державного самовизначення в Галичині та 

добровільним влученням їі в склад обєд.наної Української Народної Респуб

лики світ дістав наглядний доказ, що проголошення Української Народної 

Республики Третім Універсалом в листопаді 1917 та проголошення Само

стійности України 22 січня 1918 це не химери революції в Росії і не німецькі 
впливи, але ясна та незломна воля українського народу бути самостійною 

обєднаною державною нацією. 

Таким чином акт Першого Листопад.а не був актом, виключно галиць
кого, але всеукраїнського, соборницького значення, що скріпив моральні 

сили національної єдности українського народу та репрезентував його 

перед світом як новий політичний чинник на сході Европи. 

Над тими фактами вже не могли перейти большевики, коли опанували 

Україну. З тими фактами у власному інтересі мусить й нині рахуватися 

московський шовіністичний Кремль, ці факти засвоюють собі щораз біль
ше всі вільні нації світу. 
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З ГАЛЄРП СТАРШИН УГА 

Симпь від лі·в ої : хор. Юліян Антоневич, хор. Федір Радиш, четар 

УСС Сава Никофоряк. Стоять від лівої : четар Михайло Гуцуляк 

і четар Антін Кокорудз. Ця знимка зроблена в польськім полоні лі-
том 1920 р. в Тухолі, на Поморю. 



Д-р Кость Левицький 

Перший Державний Секретаріят у львові 

ВІД РЕДАКЦП ЗБІРНИКА: 

Містимо нижче спомин сеніора українських політичних д1яч1в, д-ра Костя Ле

вицького, про перший Державний Секретар:ят, цебто перший уряд Галицької України 
після перейняття українцями влади Першого Листопада 1918 року. Цей спомин був 
друкований первісно в "Українському Скитальці" у Відні в червні 1923 р., річник 
IV, ч. 11 (33). Містимо цей спомин без мовних, правописних чи будьяких інших 
поправок, змін або скорочень. 

Члени Української Національної Ради, які були у Льво.ві з кінцем 

місяця жовтня 1918 р" радили постійно ("в перманенції" ) як Українська 
Національна Рада, вирішуючи всякі справи дотично перейняття дер

жав.ної .влади, як також державної адміністрації і військо.вої орrанізації 

на території Східної Галичини. Але вже в перших днях листопада 1918 
року відчували вони потребу екзекутивного орrану, щоб виконував 

рішення Української Національної Ради. 

Тому на засіданню Української Національної Ради у Ль'Вові, дня 

7. листопада 1918 р., піднесе.но думку, щоб вибрати референтів до 

полагодження справ, в часі наради названо тих р еф ер е н т і в д е р

ж а в н и м и с е к р е т а р я м и, а в дні 9. листопада 1918 р. прийняла 

Національна Рада предложення президії і вибрала державних секретарів: 

Д-р Кость Левицький, президент Ради державних секретарuв і державний 
секретар для скарбових справ; д-р Льонгин Цегельський для внутрішніх 

справ; Дмитро Вітовський для військових справ; Іван Мирон для шляхів; 

Ярослав Лит.винович для торговлі і промислу; Ол. Пісецький для почт 

і телєrрафів; Олександер Барві.нський для судівництва; д-р Степан Баран 
для земельних справ; д-р Іван Макух для публичних робіт; Антін Чер

нецький для праці і сусп. опіки; д-р Іван Куровець для сусп. здоровя, 

і д-р Василь Панейко для закордонних справ. 
Справи апровізації мав заступати в державнім секретаріяті голова 

харчевого уряду: д-р Степан Федак. 

Того дня устійнено також назву держави та прийнято, замість га

лицько-украінської, де р ж а в н у н а з в у : Західньо-Українська На
родня Республика. 

Відтак по довшій нараді прийняла Українська Національна Рада 

на предложення д-ра Романа Перфецького отцю постанову: "Українська 
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Національна Рада як найвища власть українських земель бувшої австро
угорської монарх ії , у змаганню до здіііснсння національного ідеалу всього 

українського народу, поручає Державному Сскретаріятови поробити 

потрібні заходи д. л я з є д и не н н я у 1< раї н с ь к их з еме л ь в од

н у дер ж а в у". Отця самозрозуміла думка державна вважалась у нас 

"важенним" словом, що нам зараз сотворить Соборну Україну, а тут 

тимчасом треба було добувати .власть на українських землях бувшої 
австро-угорської монархії, бо польське повстання у Львові було що раз 

грізніше ... 
Та в дні 10. листопада 19 18 р. відбулось святочне зібрання членів 

Української Національної Ради в палаті Намісництва у Львов і , де наш 
ссн іор Юліян Романчук іменем Української Націонащ,ної Ради відібрав 
приречення в ід державних секретарів. 

Державний секретаріят зараз покликав до життя фін ансову комісію, 

до котрої запросив: пп. Бу лика, Кульчицького , Саєвича, Говико.вича, 

Литвиновича 1u1 Голубовича. Отця комісія рішила вислати п. Яр. Литви

новнча до Відня в ціли виєд.нання фінансової допомоги, та nіднесда 

потребу затягн ення внутрішньої державної позички й видавання тим

часових банков~х бонів. 

У дні 12. листопада 1918 р. піднесе.но на Українській Національній 

Раді потребу поширення Національної Ради, так, щоб в її склад входитr 
і ще члени , вибирані повітами і припоручена Рад і державних секретарів 

зладити відносний розпорядок. 

Тогож дня прийняла Рада державних секрета рів проєкт тимчасового 

основного закону npo державно-nравну самостійність Західно-Української 
Народньої Республики, та отсей проєкт ухвалила одноголосно Українська 

Націон альна Рада дня ІЗ. листопада 1918 р. як перший основний закон 
Зах ідно-Української Народньої Республики. Цей основний закон оголо

шено з датою 15. листопада 1918 року. 
Тоді предложив секретар для в ійськових справ Дмитро Вітовський 

перший проєкт війсь1ювої орrанізації, що одобрила Національна Рада. 

В дні 15. листопада 1918 р. прибули до Львова делєrати з Буковини 
пп. д-р Мирон Кордуба й Безпалко, я1< і пов ідомили , що румунські вій

ська зайняли українську територ ію Буковини. Проти цього ріш ено внести 

протестову ноту. 

Дня 16. листопада т. р . одобрила Українська Національна Рада 

розпорядок, предложений Державним Секретаріятом у справі поши

рення Національної Рад.11 членами, вv.бираними з пов ітtв, як також прий

няла тимчасовий закон про державну адміністрацію Західньо-Україн

ської Народньої Республики. 

Того д.ня одержали ми першиіі лист від Президента д-ра Евгена 

Петрушевича з В ідня з повідомленням про останні події та переворот 

у Відні, так, як комунікація на Перемишль і Крак ів була перервана між 

Львовом і В іднем, та аж у другій половині листопада 1918 р. навязано 
особови й і листовий рух з Віднем на Стрий, Лавочне їr Будапешт. 

У дні 17. листопада 1918 р. постановила Рада державних сек ре-
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тарів видавати Вістник державних законів розпорядків передала ре

дакцію проф . д-ру Василеви Щуратови. 
На предложения Ради державних секретарів дала Національна Рада 

своє уповажнення до затягнення внутрішньої державної позички, в дні 

18. листопада 1918 р., бо поляки полишили нам каси податкових урядів 
М<1Йже всюди порожні, так, що не було гроший на покриття найконеч

ніших видатків державної адміністрації. І так між іншими приїхав був 

до Державного Секретаріяту у Львові о. Остап Нижанківський від 
О1<ружної Національної Ради у Стрию та зажадав негайної дотації к іль1<ох 

мільйонів на виплату урядових поборів і на удержання війська, що стояло 

під обласною Командою у Стрию. 
До цього прийшла справа орrанізації залізничих шляхів, що війною 

були винищені та не мали потрібних припасів вугля, а знов не було 

парових машин, приладжених до опалювання ропою. До того страшний 

натовп війська, вертаючого домів з усіх бойових фронтів, витворював 

незвичайне замішання , так, що наладнання залізничого руху було дуже 

утруднене. 

А тут у Львові тимчасом наше військо мусіло вести формальну війну 

з польською боївкою, котрій всіми можливими силами помагало польське 

населення міста Львова. Війсь1<ова допомога з Київа не прийшла до 
Львова, бо тамошні Січові Стрільці обернулись проти Гетьмана й супроти 

цього також Бойо.вий Комітет, оснований при Головній Раді галицьких, 

буковинських і угорських українців у Київі, не міг розвинути своєї 

діяльности на допомогу рідному краєви. Також з галицької провінції 

не приходила віііськова допомога на ратування Львова, хоч ми на всі 

сторони висилали людей і письмами кликали помочі. Один тільки Золочів 

відізвався та прислав кілька сотень, що ледви заповнили найконечніші 

прогалини нашого бойового фронту в самім Львові .. 
В таких обставинах не .легке мав завдання перший державний сек

ретаріSІт у Львові . Тоді дехто піддавав нам думку, щоб державний 

секретаріят виїхав зі Львова в інше місце, звідки мігби свобідно керму

вати державною орrанізацією. Але державний секретаріят не хотів цього 

робити, вважаючи своїм обовязком: ост а в ати ра з ом з в і й сь ком 

у с то л и ц і к р а ю. 

Тому наші мирові переговори з польською стороною протягались 

з дня на день, а поляки став11ли щораз то більше неможливі умови пе

ремиря. 

Дня 18. листопада 1918, виїхав сам Дмитро Вітовський зі Львова, 

щоби з краю добути військову допомогу для Львова. 
Наслідком цього скл11кав я Раду державних секретарів, щоб оста

точно вирішнти справу мирових переговорів з польською стороною. 

Отця нарада відбулась у днях 19-го і 20-го л~1стопада 191 8 р. та і в нііі 

брат~ участ1, також пп. д-р М11хаї1ло Лозинськи й і д-р Роман Пер
фецькиіі як наші делсrати до переговорів з полякам11 та 1<омандант 

нашого вііІс1,ка у Львові, п. nолков1111к Гнат Стефані в. 

Делєrат11 до переговорів з поляками представили звіт зі своїх за-
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ходів та зажадали рішучої постанови, чи мають обставати при попередніх 

услівях, щоб допровадити до безоглядного усунення польської боївки зі 
Ль.вова, чи мають згодитися на лекші услівя з огляду на стан нашого 
війська. 

Після цього звіту просили ми І<оманданта Гната Стефаніва, щоб 
нам сказав, як представляється сила нашого війська у Львові, бо тільки 

на цій підставі можемо вирішити про вказані диспозиції для наших 

делєrатів до переговорів з поляками. Тоді командант п. Гнат Стефанів 

заявив нам рішучо, що як у найблизших днях прийде потрібна військова 

допомога з краю, то він протягом двох трьох днів очистить Львів від 

польської боївки, а як зараз не прийде потрібна військова поміч, то він 

у всякому разі буде в силі удержати Львів через два три тижні. 
На підставі такого запевнення і успокоєння, як також переконання, 

що край дасть потрібну військову поміч вирішила Рада державних сек

ретарів одноголосно, що наші делєrати в переговорах з поляками мають 

ясно і явно обставати при попередніх домаганнях. 

Тогож дня, 20. листопада 1918 р" вечером відбулися переговори 
з поляками та покіничлись розбиттям, бо польська сторона, вислухавши 

непохитні домагання наших делєrатів, відповіла, що не вважає за до

цільне далі переговорювати. 

Дня 21. листопада 1918 р. відбулося передполуднем засідання Україн
ської Національної Ради, на котрім предложено звіт про розбиття ми

рових переговроів з поляками; рішено видати проклямацію до народу: 

"до зброї", та прийнято судовий закон, предложений державним секре

тарем судівництва д-ром Сидором Голубовичем. 

По полудні того дня мала відбутись нарада державних секретарів, 

але заки ця нарада розпочалась неожидано донесено з нашої Команди, 

що становище нашого війська у Львові є дуже критичне, бо поляки через 
rp. Скарбка одержали кілька тисяч війська на поміч і тому державний 

секретаріят мусить зараз виїхати зі Львова. Тоді зажадав я потвердження 

цієї вістки через самого команданта п. Гната Стефаніва, наслідком чого 

прислано до мене двох четарів, котрі заявили мені з приказу п. коман .... 
данта, що воєнна ситуація вимагає цього, щоби я з державними секре

тарями негайно виїхав зі Львова. 

Наслідком цього зачали товариші державні секретарі пок.вапно ви

биратись у дорогу, а я пішов до Народ.нього Дому, де була приміщена 

наша військова Команда, щоб іще псобисто розмовитися з командантом 

п. Гнатом Стефановим. 

Та від нього я дізнався, що супроти критичного моменту він зі 

стратеrічних оглядів постановив вийти зі всім нашим військом зі Львова, 
бо не може допустити до цього, щоб поляки окружили військо і знищили 

осередок нашої армії. 'Тому зажадав він, щоб державні секретарі в най
ближчих годинах виїхали зі Львова й поставив їм до диспозиції потрібні 

авта. 

При пращанюо потішав мене п. командант Стефанів тим, що наше 
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військо , виступивши з і Львова, негайно скріпиться частинами з краю і до 

кінця місяця листопада ц. р. знова візьме Львів. 
Отці причини, це значить несподівані обставини, в яких найшлось 

наше військо у Львові, примусили нас виїхати з тяжким серцем, вечером 

21. листопада 191 8 р. зі Львова на Жовкву, Камінку Струмілову й Зо
лочів до Тернополя ... Я пращався зі Львовом в тій сердечній Jіадії, що 

незабаром побачу наш Львів. Та покищо не судилось ... 

ЗАВВАГИ й ДОПОВНЕННЯ ВІД РЕДАКЦІІ ЗБІРНИКА: 

Після відходу наших військ зі Львова, відійшла з ними тільки частина Ради 
Державних Секретарів. Тому друга з черги Рада Державних Секретар:в, складена 

в Тернополі в грудні 1918 року мала дещо інший особовий склад, а саме: д-р Сидір 
Голубович став президентом Ради Державних Секретарів і секретарем фінансів та 

промислу, д-р Іван Макух - секретарем внутрішних справ, д-р Лонгин Цегельський 
- керівником секретаріяту зовнішних справ, а коли він покинув це становище 13 
лютого 1919 року, його місце зайняв д-р Михайло Лозинський, а після його виїзду 
до Парижа, керівником цього секретаріяту став д-р Степан Витвицький, секретарем 

військових справ був полк. Дмитро Вітовський, секретаріят віровизнань і освіти 
обняв д-р Аrенор Артимович (буковинець), ресорт судівництва обняв Осип Бура
чинський (буковинець), секретарем земельних справ став інж. Іван Мартинець; 
а ресорт публичних робіт перейшов у руки Маріяна Козанев11ча. 

Про справи звязані з першим і другим Державним Секретаріятом, зацікавлений 

Читач знайде багато цікавих інформацііі в праці д-ра Миколи Чубатого п. з. "Дер
жавний лад на Західній Области Української Народної Республики", що вийшла 
окремою брошурою накладом автора у Львові 1921 р. і в працях о. Ізидора: Со· 
хоцького "Визвольна боротьба на Західньо-Українських Землях у 1918-23 рр.", 
Філядельфія - ЗДА, 1956 р. та "Історичні постаті Галичини ХІХ-ХХ ст.", (Видано 
заходом і коштом Осередку праці НТШ у Філядельфії 1961 р.) 

Замітно також, що в списку членів першої Ради Державного Секретаріяту бракує 

прізвища д-ра Степана Федака, який належав до складу Державного Секретаріяту 
як керманич ресорту харчових справ. 

~ 

З ГАЛЄРfі СТАРШИН УГА 

Євген Брилинський, 

сотник УГА 

Володимир Брикович, 

сотник-суддя УГА 
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Д-р Лев Гаt1кевич 

Заприсяження першого уряду ЗУНР у львові 

д·Р Лев Ганкевич 

В суботу, 9 листоnада 1918 р. д-р 

Кость Левицький, nрезидент Української 

Національної Ради у Львові, став міні

стром-nрезидентом нооосформованого уря

ду Західньо-Української Народньої Ресnуб

лік11, з оф іці йним титулом голови Ради 

Державних Секретарів. Запри ся ж е н ня 

складеного ним уряду, в якому він nерей

няв також nост секретаря скарбу, відбу
лося настуnного дня, 10 листоnада 1918 р. 

Це була неділя, - гарний соняшний 

nогідний осінний день. Перед будинком 

колишнього австрійського намісництва й 

осідку кол. намісника на вул. Чарнецького, 

на т. зв. Губернаторських валах nочало 

збиратися українське громадянство. За 

хвилину надтягнув з Цитаделі відділ Усу

сусів в залізних шоломах, nід командуван

ням свого отамана О. Букшованого. Вояки 

скріпили зовнішню сторожу та вв ійшли до 

великої залі намісництва на 1 nоверсі, де мало відбутись заnрисяження 
nершого українського уряду й де вони були nочесною сторожею.*) 

Помалу заnовнилась велика заля. Прийшли всі приявні тоді у Львові 

члени Української Національної Ради, визначні громадяни різних станів, 

представники різних орrанізацій, студенти й робітники. Пр11гадую, що 

прийшли й численні камяничні сторож і з своїм головою Данилом Пан

чишином, сторожем камяниці при вул. Личаківській ч. 4, як також 

численні українські друкарі з своїм провідн11ком Порфіром Буняком. 

В інших обставинах їх пр11явність може, не заслуговувала б на окреме 

підкреслення. Але це ж був час вііінн за українськ11й Львів на 1їого 

вулицях із пот,сью1м11 повстанцям11 і 111ісь1ші1 пролетаріят 1·рав у тих 

*) І ~еіі \Іа1ер·11.1 наді\·.1;111 11<1,\\ 11.-р .' Іс в Га11ксн1111 вже 11 с.111 за1;і 1111с1111я .~pyi;y 
11 -го то.\І)' Л\а1еріІ!.11в до іоор 1 JТЛ. Міс~ 1 1\ю ц1 с 1н1щ11111 в І ІІ-щ1у 111.\1 і, що роб11.1ю 
також дли ві.r1з11а 1 1с111111 11а.11я'І і, 110.щ:ршоrо в між 11асі, д-ра Лева Га111<св11 11а, s11< дср
:+.<11 1101 u муіf,а і .11од111111 НІІLОКUІ ucu611c1u1 культур11. 
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боях вел11чезну ролю. Відомо, що брак численного, св ідомого і добре 

зор~-анізованого у1<раїнського робітництва у тодішньому Львові у лроти

вагу до лольського "люмлснлролетаріяту", що відразу а1<тивно лід тримав 

повстання, став чн не головною лричиною нашої лрогри у Львові. По

tsажну лозицію ло нашому боці творив факт, що більшість камянич~Р 

сторожів були у1<раїнцями. 

Залрисяження переводив сеньйор українсь1<их діячів у Львові, най

старший віt<ом член У1<раїнсь1<ої Національної Ради, лроф. Юліян Ро
манчук, який мав тоді 76 років. Коли згодом, що в 1930 році за Польщі, 
лрохожі бачили на лавці на Галицьк і й ллощі у Львові маленьку, скорчену 

лостать Юліяна Романчука, Яt< він грівся до сонця (ломер у 1932 р. , 

маючи 90 літ) , то не могли знати, що тоді, у 1918 році, це була лре
гарна, висока, маєстатична сенаторська лостать. До речі, Юліян Ро

манчук завжди лригадував мені польського лрофесора Ягайлонського 

універснтету у Кракові, графа Станислава Тарновського - також того 

самого росту, із такою самою розділеною лосередині сивою бородою. 

Як серед українськнх ларляментаристів внбивався своєю лостаттю на 
пеrшс І\Іісцс лrофесор-лолітнк Юліян Романчук, так серед ларлямен
тарІ!(.:тів лольсь1<11х - Станислав Тарновський. 

Зворушеним, дрижачим, але радісним голосом залрисягав Юліян 
Романчук членів уряду відродженої української держави на Галицькій 

Землі - в перше після лонад 550 рок ів чужинецької влади, не рахуючи 
корот1<Их ел ізодів за часів Козачч11н11. 

Перши1u1 склав присягу д-р Кость Левицький, а вже за ним - інші 

секретарі-міністр11. Ч11 всі вони без виіінятку буJІ и лриявні - трудно 

.\1ені вже лригадат11. Знаю, що був лолк. Дмитро Вітовський - військо, 

інж. Іван Миrюн - шляхи, проф. д-р Олександер Барвінський, який 

мав стати застулником передбаченого на цеі1 лост лроф. д-ра Стелана 

Смаль-Стоцького, - освіта й віровизнання, Ярослав Литвинович -
торг івля й промисл, д-р Степан Баран - земельні справи, інж . Олек
сандер Пісецький - пошта іі телеграф, д-р Сндір Голубович - судів

;.~ицтво, Антін Чернецьки й - лраця й суспільна опіка, лікар д-р Іван 

Куровець - суспільне здоровя й д-р Степан Федак - голова Хар

чового Уряду. Але ось я не є левний, чи були тоді у Львові д-р Лонгин 

Цегельський - внутрішні справи, якиіі виїхав був в край у службових 

справах, - д-р І ван Макух - публі чні роботи, який не був львовянином, 

та д-р Василь Панейко - закордоню справи. 

Сам акт залрисяження був короткий. Юліян Романчук стиснув кож

ному з секретарів руку, рій УСС-ів став на "позір" і Романчук ro 
се1<ретарі перші в11іішл11 зі залі. 

Пригадую з того памятного дня ще один мален1,1<111'і епізодик . 

Я побач11В тоді, на вел11кііІ залі недавньt>Го намісн1щтва, як, опершись 

об стіну, ПJtакав старш111'І чоJюВіt< в австріііськіі'~ уніформі возьного 

11амісннцтва. Я в ідрухово лідіі1шов до нього і спитав, чого він плаче . 

"Зі щастя, пане, що доче1<ався своїх панів. Ціле життя служ11в чужим ... " 
Uit<aвo, що то1ї самнІІ старш111ї 1юловік, для 5шого ІОліян Романчук Gув 
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тод і чи н е півбогом , швидко потім віддав вел11ку і хто знає, чи посеr, 

ред.ньо не врятував життя Ю. Романчукові. Після в ідвороту українського 

війська з і Львова я, разом із д-ром В. Охримовичем і д-ром Степаном 
Томашівським, залишились у Львові з доручення нашого уряду і Україн

ської Національної Ради, щоб дбати про українське населення. В якийсь 

час потім, раненько повідомленп мене, що ніччю поляки арештували 

і о 5 над раном вивезли Юліяна Романчука. Я пішов якстій до будинку 

кол . намісництва, де урядував уже поляк граф Скарбек. Там я знайшов 
того старшого українця-возьного, який побіг до Скарбека, який ще 
тільки од.ягався. Скарбек негайно прийняв мене і признав мені рацію, 

що треба старенького Юліяна Романчука звільнити; про його ареш

тування і вивезення він нічого не знав. Романчука звільнено й привезено 

назад до Львова ще того самого дня. 

Пригадую, що І О листопада 1918 року, перед урочистим заприся
женням уряду, Українська Національна Рада прийняла принципову по

станову, що Українська Національна Рада, як найвища влада укра~н

ських земель бувшої австро-угорської монархії, доручає Державному 

Секретаріятові поробити потрібні заходи для зєдинсння всіх українських 

земель в одну державу. Ця постанова була потр ібна однаково з уваги 
на військо і широкі кола громадян, які хотіли знати , як наш політичний 

провід уявляє собі правно-державни й статус західньо-українських земель, 

як і з уваги на самих членів першого галицького уряду, щоб вони 

згори знали головну напрямну своєї пол ітики. Цю постанову, як відомо, 

здійснено такими актами: тимчасовою умовою про злуку ЗУНР і УНР, 

підписаною у Фастові 1 груд.ня 19 18 року, затвердженням цієї умови 

законом про злуку всіх українських земель в одну державу, у Стани

славові 4 січня 1919 року, врешті урочистим проголошенням Акту Со
борности у Киє.ві 22 січня 1919 року. 

Не змог.тт втриматись ані Західньо-українська Народна Республіка, 
ані соборна Українська Республіка. Нині соборні українські землі опи

нились в соборн і й неволі, під російсько-большевицькою окупацією. Але 

такі хвилини, як заприсяження уряду рідної української держави після 

віків невол і не є епізодами минулого: вони є запов ітами для актуальних 

змагань, щоб знову таку ціль осягнути в майбутньому. Вони є джере
лом нашої віри і нашого надхнення. 1-Листопа)lовий переворот у Львові 

був частинкою всеукраїнської націонаю, но-державної революції . Вс і 

неrативні моменти з того часу бліднуть і тратять значення на тлі таких 

величних істор11чни х актів вол і українського народу. Під цим кутом 

треба й згадувати роковини Листопадового зриву . 



Теодор Мартинець 

Поручник У. Г. А. 

Роззброєння львівської касарні при вул. Зибликевича 
І. ХІ. 1918 року 

Теодор Мартинець 

Визнач.ну ролю в збройнім перево

роті й зайнятю Льво.ва українськими 

військами І-го лисстопада І 9 І 8 р. віді

грав супровід.ний курінь 41-го піх. пол

ку (Assistenzbaon), розміщений у касарнях 
при вул. Зиблікевича, напроти церкви 

СС Василіянок . . 
Назва цього куреня вказувала би на 

те, що він належав до черновецького 

4 І -го піх. полку, але так воно ,не було. 
Цей курінь був в адміністраційному від

ношенні вповні самостійним, а щодо 
складу стрілецт~а . і . · с·таршин дуже різ
номанітним. Стрільці й підстаршини 

походили головно зі східньо-галицьких 

піхотних полків, як 24-ий (коломий

ський) п . п" 30-ий (львівський), 55-ий 
(бережанський), 58-ий ( станиславів

ський), 95-ий (чортківський) та інших, але були там теж німці, румуни, 
мадяри і чехи з інших австрійських полків. Старшини в курені були 
майже всі чужинці, а українців було лише два, а саме: пор. Гумовськи..й 
Тимотей з Угнева (згинув у Львові біля головної пошти 4-го листопада 

1918 р.) і пор. Теодор Мартинець. Такі супро.відні курені творила Австрія 
при кінці свого існування по всіх більших містах, а їхнім завданням було 

на випадок можливих заворушень, заводити лад і спокій. 

Командантом цього куреня був підполковник з 55-го піх. полку -
німець Бсм. Командантами сотень були кадрові старшини-сотники, 
а командантами чст були поручни1<11 і четар і. Команд.ант куреня був 
стрпгиіі і тому карність у 1<урені була взірцева. Коли І-го листопада 
1<урінь опинився вже не в його ру1<ах, то це був страшний удар для 
нього і він з безмежного болю запла1<ав. Другого дня після перевороту, 
прийшов з наплечником до ратуша і 11оnросив хліба на дорогу, а з пор. 
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.\\артинцем по праща вся словами: "Пане поручнику, гратулюю Вам за 

так взірцево переведений переворот." З тими словами виїхав до Відня. 
Мене приділено з 58-го піх. полку до цього куреня у червні 1918 р. 

і в цім курені я був командантом сотні. 

Одного дня, з початком жовтня, стрінув мене на вулиці якийсь 

цивільний чоловік і сказав, що зі мною хоче говорити в одній важній 

справі четар Володимир Бабяк з 15-го п. п. і четар Караван з 19-го 

п. п. На зустріч з ними прийшов я до мешкання чет. Бабяка. В короткій 
і обережній розмові, чет. Бабяк поінформував мене про політичну си-. 
туацію і вказав на познаки, що Австрія незабаром розпадеться на н'а
ціональні держави і тому ми, українці, мусимо вже приготовлятися 

перебрати влад.у в Сх. Галичині у свої руки . У Львові існує вже гурто~ 

втаємничених у цю справу старшин, які ведуть підготовну працю не 

лише у Львові, але теж по цілій Галичині, по всіх українських полках. 

М11 ствоrит 1 вже, - казали вони, - в кадрах своїх полків тайні гуртки 

і доручили мені підготовити до такої самої акції мій супровідний курінь. 

Я погодився дуже радо на цю пропозицію й ми, подавши собі руки на 

знак додержання таємниці, розійшлися. 

Я негайно, таки того самого дня, приступив до праці в своїм курені, 

а почав від того, що втаємничив у справу свого побратима-поручника 
Т. Гумовського. Порозумівшись взаємно, ми поділилися ролями: Він як 

пrопагандивний старшина в курені мав у своїх гутірках зі стрілецтвом 

приготовляти їх для нашої справи, а я мав мати нагляд над цілістю 

і держати тісний звязок з Центральним Військовим Комітетом. 

На одному такому засіданні Комітету, яке відбувалося в домі Т -ва 

"Дністер", в мешканню чет. Л. Огоновського, я застав там таких вій

ськових старшин: пор . В. Бабяка, пор . Каравана, пор. інтенданта Гара

симовича, чет. Л. Огонавського і хор. Дм. Палієва, а з цивільних при

гадую собі пок. д-ра Івана Кивелюка. На цім засіданні визначено вж~ 
керівників "Окружних" і "Повітових" команд, а дальше поодиноких 
референтів, як артилер ійського, скорострільного, телеграфного й інших. 

Праця намічувалася систематично й обчислена була на довший час. 

З наміченого пляну не все вдалося здійснити , бо ті історичні події на
ближалися милевими кроками. 

Дня 3 1-го жовтня перед об ідом зявився в моїй кімнаті молодий 

студент і заявив мені, що я маю явитися о годині б-тій ввечорі в "На

роднім Домі". Тут, в одній великій шкільн ій залі, в якій вікна були 

заслонені шкільними мапами, сиділи в шкільних лавках кілька старшин, 

а незабаром зібралося їх коло 40. На катедрі заняв місце пок. сотник 
Дмитро Вітовський і отаман Сень Горук. Після короткого з'ясовання 
політичної ситvанії заявив сот. Д. Вітовський, що нині вночі Львів мусить 

бути в українських руках, а тому він, як новопризначений командант, 
доручає поодиноким частинам, розміщеним у Львові , зайняти призначені 

обє 1<ти. Моєму супровідному куреневі 11аказа110 заІі 11 ят11 місь1шІі ратуш 

і бути загальним запасом для цілого міста. 

Як я вже зазначив вище, що в моему 1<уре11і буJю J111we два стар
ш11н11-українці , тому мені приділили ще так11х старшин з австрійської 
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арл1ії 1'і однорічних стрільців з Легіону У.С.С.: чет. Дмитра Липчука, 

чет. Гушалевича, чет. Петра Мінка, пор. Гузара, Кошіля , Савяка, Но

вицького, Савулу, МерІ<уна, Сувалу й Сенькова. Я з ними таки на місці 

познаііомився , відбу.в коротку нараду й назначив сходини для доклад~ 
нішого обговорення акції в "Народній Гостинниці" в кімнаті ч: З, в якій 
жив один з прнділсних мені УСС-ів. По короткій нараді, я спішно пішов. 

до свого куреня, приготовити його до виконання наказу. 

В касарні стрільці вже уІ<ладалися до сну. При помочі одного з під
старшини, родом з Товмаччини, якого я вже раніше втаємничив у справу, 

покликав я до себе на 1<оридор по одному підстаршині з кожної сотні 

11 передав їм наказ: "Нині досвіт а, о годині 4-тій прийдуть до нашої 

касарні україїrські старшини іі переберуть курінь у свої руки . Всі 

стрільці мають спати одягнені й бути в повнім поготівлі. На даний наказ 

встати , взяти зброю, розоружити стрільців чужих національностей 

і в найбільшім порядку і якнайскоріше вийти на подвіря, де наступить 

нове сформування куреня й приділ старшин-українців. Всі підстаршини 
виконали своє зав,д,ання блискуч е і вспіли вночі поінформувати всіх 

стрільців та приготовили їх до акції. 

Опісля пішов я до одних моїх приятелів у місті і тут застав пор. 

Зенона Черевка, який з відпустки .вертався до своєї частини в Румунії. 
Але почувши про наш плян збройного виступу у Львові, не вертався уже 
до своєї частини, але став мені до помочі. Як пізніше показалося був 
він неоціненим старшиною нашого війська в боротьбі за Львів. Після 

відступу зі Львова він став взірцевим командантом куреня в піх. полку 

ім. князя Лева. 

У двійку з пор. Черевком подалися ми до "Народньої Гостинниці" , 

де на нас чекали новоприділені до мого куреня старшини і підстаршини. 

Тут показалося , що ми маємо лише три револьвери. Перспектива не 

дуже добра, але відвороту нема. Деякого часу треба було на те, щоб 
познайомити старшин з розположснням касарні і приділом кожному 

його функцій . Нервово всі ми очікували години входу до касарні, 

ЯІ<НЙ я назначив на 2.30 враці. 

В назначеній порі побажали ми собі взаємно якнайкращого успіху 

і вирушили до касарні. На перед і йшли двох старшин з револьверами 

і я з револь вером позаду. Я з пор. Черевком, ми перші прийшли на подвіря 

касарні й тут, при помочі наших втаємничених підстаршин роззброїли 

сторожу •<асарні без найменшого спротиву. 

В тій хвилині ввііішли інші старшини й, розоруживши в першій 

мірі скоростріли , які були на ,д,ол ині, придбали конечні револьвери. Браму 

на вулицю зачинено й поставлено коло неї одного старшину з наказом 

нікого не впускати. Кіл ька з нас пішли на гору розоружити інспекційного 

старшину, а потім сотні. В інспекційній кімнаті застали ми четаря-ру
муна і цей, на мій наказ, побачивши витягнені револьвери: "руки вгору", 

збл ід, підніс руки до гори і сказав: "Пане поручнику, я вже все знаю" 

і з т11ми словами віддав нам свій револьвер. Перервання телефонів 

забрало мало часу й ми пішли по спальних кімнатах стрільців. На грізний, 
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басовиіі голос пор. Чсрс111<<t : "Алярм, вст:ш<tп1" стріль1tі ncт<tmt, у1<раї1щі 

брал 11 1<ріс11 до ру1<, а чужн11ці мусіл11 назад ля1 ·ат11 і •1 с 1<ат11 на дал1,ші 
накази. Підстаршини-українці, які знали своїх стрільців особисто, пильно 
доглядали, чи всі роблять згідно з наказом. 

Усе відбувалося глад1<0 під командою розумного, ідейного підстар

шини - старшого десятника Добуша. В наіібільшому порядку перебрали 
ми маrазини з амуніцією та харчами. Я особисто, з кількома старшинами 
стояв у коридорі і пильно стежив за всім. В цю пору прийшов останній 
австрійський наказ з Військової Команди (Militarkomando), щоб негайно 
вислати одну сотию на поміч команді І 9-го піх. полку при вул. Петра 
й Павла , бо там "вояки бунтуються". Цього післанця-підстаршину ми 

арештували. 

Всі вояки-українці станули на подвірї, як на збірці, я поділив іх 
на чети. Кожний стрілець дістав набої. С1<орострільна чета одержала 
чотири скоростріли на колесах і потрібну для них кількість набоїв. 

Потім промовив я коротко до куреня і сказав, що Австрії вже нема, 

що всі ми, українські вояки, належимо від цієї хвилини до рідної україн

ської армії і найвища наша влада - це Національна Рада. Досі ми 

воювали за чужі інтереси, а тепер оборонятимемо свій рідний край. 

Після цієї промови я представив поодиноким сотням і четам їх ново

призначених старшин. Залишивши в касарні залогу в силі около 80 
вояків під командою пор. Т. Гумовського, курінь о годині 5 вранці 

вирушив у дорогу. Курінь, в силі около 450 стрільців, з курінним ко

мандантом і адютантом напереді, сотенними і четовими при сотнях 

і четах , подався вулицями Зиблі1<евича, Панською і Сербською на Ринок, 

і під ратуш. Лише туркіт скорострілів , тягнених по брукові вулиць, під

силював у нас свідомість, на що ми рішилися і ця свідомість з радости 

розпирала нам груди. 

На подвірю ратуші сотні установилися в один ряд і після короткої 
промови й роздачі жовто-синіх відзнак, могуче "Ще не вмерла Україна" 

й трикратне "слава" відбилися сильним відгомоном об старі мури міської 

ратуші, а на її вежі радісно повівав наш рідний прапор. 

Львів наш: Перший раз від часів нашої княжої держави, в ід дале

кого, дрімучого середньовіччя, від 1340 року. 
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3 ГАЛЄРІІ 
СТАРШИН УГА 

Петро Мороз, 

четар УГА 



Мирон Луцький 

Сотник УГА 

Останні бої у львові і відступ 21-го листопада 1918 р. 

До доволі розбіжних поглядів у 

воєнних споминах про передчасне за

ламання нашої боротьби з поляками 
у Львові, по блискучо переведеному 
зброАному перевороті в Листопадово
му Зриві , а зокрема погляд.ів про рі
шення Головної Команди Українських 

ВіАськ залишити Львів в ночі з 21-го 

листопада, - хочу додати, - як уча

сник тих боїв, - критичну оцінку цьо

го болючого факту. 

Після кількакратних заходів мені 

вдалося щойно при кінці жовтня 1918 
року одержати перенесення з 4 1 -го 

піхотного полку австрійсhкої армії до 

Леrіону Українських Січових Стрільців. 

Я виїхав .з Чернівців з другим тран-

Мирон Луцький спортом УСС до Львова і був приді
лений до штабу бойо.вої rрупи УСС. 

З у.ваги на обсаду бойової лінії у Львові частинами УСС на окремих 

відтинках фронту і на постіі1не вдержу.вання з ними звязку, я маю 

змогу з повною відповідальністю відтворити у цьому свому спомині 

вірну картину бойової ситуації критичного 21-го листопада, яка власне 

викликала несподіване рішення головної Команди про здачу Львова 

у ворожі руки. 

Безпосеред.ньо по закінченні кількаденного завішення зброї, точно 

в годині б вранці 2 1 -го листопада розпочали поляки rенеральний наступ 

на наші позиції. Під час хитрого перемиря одержали поляки з Перемишля 

значну підмогу в силі понад півтори тисячі свіжого війська з артилєрією 

і панцерними поїздами під командою полк. Токаржевського. Пригото

ваний вогнем артилєрії і живою діяльністю стеж, ворожий наступ бу.в 
спрямований д.вома сильними ударними rрупами, північною і південно

східною, на оба крила нашої бойової лінії. 
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Наступ північної гrупн, Яf{;) оперувал;~ л.осі Н<І ЖОRІ< івському перед
місті і на Клепарові , був спрямовани й на }Ковківську рогачку, міську 

різню та на залізн11чу станцію Підзамчс. Пі вденно-сх ідня ворожа rрупа 
вдарила одночасно більшими силами з гори св. Яцка і ч ерез Погулянку, 

з і загальним напрямом на Личаків. На центральному фронті в середмісті , 
на найсильніші наші бастіон11: Цитаделю, пошту, сойм і касарні Фер

динанда, відбувся одночасно тіль 1<11 <1ртилсріііс1,1<11ї1 оІ>стріл і пожвавлена 
акція стеж. 

Наступ польсь 1<0ї північ ної ударно! груп и був здержаниі1 на всіх від

тинках нашої групи Підзамч е і заломився вже в початковому своєму 

етапі . При дальших ворожих спробах, цей наступ був спараліжований 
бравурними протинаступами сотень І-го куріня УСС під командою сот. 
Носковського і козацьким загоном отамана Андрія Долуда. Під захи

стом панцерки ворог не покидав поновних спроб своїх безнадійних атак, 

і хоча боротьба в цьому районі продовжувалася, одн аче всі наступи 
ворога були криваво відбит і . 

Натомість на південно-східному відтинку поляки повели свій сильний 

удар через Перзенківку на Погулянку і Пасіки, вибили звідтам наші 

слабі застави і зайняли в передполудневих годинах своїми бойовими 

стежами личак і вський цвинтар. Ці ворожі успіхи ставили під безпо

середню за грозу наші позиції на заліз.ничому двірці Личак і в і на Ялівці, 

створюючи взагалі доволі поважну та небезпечну ситуацію. 

Вже в перших годинах бойових дій наступ двох ворожих атакуючих 
:руп на наші крила , при рівночасному звязан ні наших сил на централь

ному фронті, зраджував безперечно польський плян окружити і замкнути 

11ерстень на Личакові. 

До грізної ситуації на Личакові сл ід додати, що саме цей відтинок., 

досі майже пасивний, був обсаджений найслабшими залогами, що були 

складен і переважно з дрібних відділів різних військових частин. Треба 

теж підкреслити, що в часі ворожого наступу на Личаків, головна наша 

команда не розпоряджала будь якими резервами. 

Ця грізна ситуація н а Личакові спонукала команду УСС провірити 

від себе положення на цьому відтинку, хоч він засадничо їй не підлягав. 

Біля полу дня, 21-го листопада, я вибрався з двома стрільцями з постою 

команди в школі на Стрілецькій площі на фронт. Ми дійшли Личаківською 
вулицею без обстр ілу до вулиці св. Петра й Павла і щойно тут нас 

заатакували кількома стрілами з лич аківського цвинтаря. Під охороною 

цвинтарного муру ми пробралися до касарень кол. 19-го полку австрій
ських стр ільців при вул. св. Петра і застали там невеличку нашу залогу, 

в силі около 40 стр ільців під команд.ою молодого хорунжого. Ця залога 

зайняла оборонні позиції на даху касарні і обстрілювала двома скоро
стрілами польську розстрільну, що там залягла, ховаючись за гробівці . 

Від цього команданта залоги ми довідалися, що попередні ї1 командант 

- четар Караван - по заняттю ворогом цвинтаря, зневірився в успішну 

оборону і відійшов з більшою частиною залоги в напрямі личаківської 
стації. Ми пров ірили, що польський наступ на цьому відтинку був здер-
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>І(аний і поза перестрілкою не виявляв білhшої а1<Тнвности. Xoponra залога 
<асарні давала повну запоруку вдержати цей наш бойовиtі відтинок. 

Опісля, дібравшися подвірям до касарень на Ялівци, застали ми тут 
подібну ситуацію. Наша, дещо зменшена, залога зайняла позиції на 

подвірю касарень з добрим дострілом на передпілля і вела перестрілку 

з і слабими ворожими стежами. Кількакратні попередні наступи ворога 

в передполуднев11х годинах, заломилися в бойовому огн і тієї залоги. 

В дальшому обході фронту ми провірили теж нашу залогу на заліз

ничій стації Личаків і застали там рівнож надійну залогу. На основі 

оповідань команданта цієї залоги ми довідалися, що поляки прогнали 

нашу заставу на личаківській рогачці і при тім здобули б наших гармат. 

Від певного моменту поляки затримали свій дальший наступ і тільки 
час до часу їх слабі стежі доходили до парку Кілінського. В часі нашого 

побуту на личаківській залізничій стації, стрілянина на фронті замовкла. 

Після закінчення провірки я предложив Команді точний звіт, в котрім 

звернув увагу на потребу негайного скріплення згаданих наших залог. 

Одначе з уваги на загальне бойове положення і в псредбачуванні дальших 
ворожих наступів, Головна Команда прийняла мій звіт зі застереженням 

будучи мабуть зневіреною в успіх дальшої оборони. 

Хоча Головна Команда у .вечірніх годинах вислала на скріплення 

цього бойового відтинку відділ в силі J<ількадесять стрільців, то одначе 

загрозливе положення не змінилося. 

Пізним вечером, біля 8 години, поширилися знову тривожні, на жаль, 
не провірені вісти з фронту про зайняття ворогом личаківсьJ<ої стації 

і касарень при вулиці св. Петра і Павла. Ці вісти допровадили в Головній 

Команді, при вже попередній її оцінці безвихідности положення, до за

ламання рівно.ваги і до рішення відвороту та здачі Львова. 

Це несподіване рішення Головної Команди прийняли всі листопадові 

бойовиJ<и і лицарі, як удар з ясного неба і це викликало отверті вияви 

негодування і критики. Така реакція вояцтва була підсилена ще й тим, 
що .від пізних веч ірних годин, боротьба на загроженому фронті, крім 

поодиноких стрілів, майже затихла. Були також побоювання, що наглий 
і неоправданий відступ зі Львова може викликати заламання духа в ці

лому краю. 

В цій трагічній хвилині зявився в штабі 1·рупи УСС бойовий стар
шина, поручник Юрко Полянський, командант батерії на Високому Замку, 
з яким, при однозгідній оцінці ситуації, рішили ми оба ще раз провірити 

особисто бойове положення на Личакові і на випадок неоправданої три
воги добитися в Головній Команді відклиJ<ання наказу про відступ зі 

столиці. 

Удвійку, з кількома стрільцями, м11 перейшли попід Високий Замок 

через Кайзервальд до зал ізнич ої стації на Личакові, а в дальшому ході 
майже до самих касарень при вулиці св. Петра і Павла. На цілому від
тинку було майже спокійно і тільJ<и поодинокі стріли казали нам куди 

йде лінія фронту. Ми знайшли теж звязок із нашими залогами і ствердили 
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з повною відповідальністю, що залізнича стація касарні на Личакові 

~н<tхол.~ться R н<t111их руках. 

По спішному повороті біля 10-ої 1·одини з Личакова, ми застали 

в Головній Команді жалюгідну ситуацію і майже панічний настрій . На
шого звіту про вільниіі Личаків, ніхто зі штабових старшин не хотів 

слухати, І<оли ми представляли катастрофальні наслідки передчаснго 

відступу, то полк. Стефанів перервав наш звіт і піднесеним голосом 

заявив, що наказ про відступ вже розісланий бойовим частинам та про 

зміну не може бути ніякої мови. Штаб Команди виїзджає з міста в 11-тій 

годині, а залоги всіх бойових відтинків мають розпочати свій відступ 

о півночі . На місце переходової збірки призначено село Лисиничі. 

За хвилину розігралася там незвичайно прикра сцена. До штабу 
Начальної Команди ввійшов гурт бойових старшин УСС із Цитаделі, на 
•юлі з чет. Ів. Білячем і капеляном о. Ан. Базилевичем та в рішучий 

спосіб домагалися від.кликання неоправданоrо відступу. Вони заявили, 

що .в порозумінню з командантами інших відтинків рішили остатись на 

бойовому фронті і дальше боротися. Не легко прийшлося начальникові 

штабу сот. Горукові втихомирити схвильованих старшин і переконати їх 
про потребу виконати наказ Головної Команди. 
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З ГАЛЄРП СТАРШИН УГА 

Микола Сітницький, 

поручник УГА 

Осип Юркевич, 

поручник УГА 



ЛИСТОПАДОВІ ДНІ У ПЕРЕМИШЛІ 
ВІД РЕДАКЦП: 

Містимо нижче праці двох авторів - учасників 1-го листоп.ада 

1918 року, а саме: сотника УГА Теодора Гози: "3 визвольних днів Пе
ремишля" і четаря УГА Я. Д.: "Журавиця й Перемишль". 

На цих спогадах базувався теж мабуть автор "Листопадових Днів" 

- сотник Олекса Кузьма, зокрема у своїм розділі ХІХ "Упадок Пере

мишля", стор. 239-246. *) 
Не можемо висловити едивування, що така преважлива справа, як 

положення Перемишля в пропамятних Листопадових Днях 1918 р. не 

знайшла досі свого історика і не була досі взагалі предметом пильніших 

та глибших дослідів. Це ж бо справа в якій був завязок пізнішої долі 

цілого галицького простору. 

На наш погляд основною причиною перемиської, а разом із тим цілої 

тогочасної, галицької трагедії було те, що наш тодішний крайовий, вій

ськовий штаб та його пляновики не мали належного зрозуміння для ваги 

Перемишля. Захоплення Перемишля треба було заплянувати з більшою 
наполегливістю й пильністю ніж що інше, з уваги на ключеву, стратеrічну 
позицію Перемишля. В цій, одній із найбільших твердинь на сході Европи, 
мав свій осідок 10-ий армійський австрійський корпус, а близькість 

польського етнічного кордону створювала природні труднощі для опану
ванння цього нашого, княжого колись міста, нашими невеликими, місце
вими збройними силами в Листопадових Днях 1918 р. 

Теодор Гоза 

сот. УГА 

З визвольних днів Перемишля 

В перших днях жовтня 1918 р. гурток українців-страшин: пор. 
авд ітор д-р Мирослав. Здерковський, офіціял д-р Станько, сот. артилєрії 
Т. Гоза, д-р Ст. Біляк і ще кількох з австрійської армії, що перебували 
під цю пору в Перемишлі, на своїх довірочних сходинах став застанов-

*) Твір "Листопадові Дні 19 18 року" вийшов власним накладом автора сот. 
Олекси Кузьми у Львові 1931 року, а видавнича кооператива "Червона Калина" 
в Америці перевидала згаданий тві р у Ню йорку 1960 року. 
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ляп1ся, як нам бути в разі розпаду Австрії. Рішсно передовсім установити 

звязок зі старшинами на інших rарнізонах, в першій мірі у Львові, та 

старатися втягнути до орrан ізації як найбільше старшин, підстаршин 

і стрільців перемиського rарнізону, очевидно осіб без застереження 

певних. Як пізніші под.її показали, таку орrанізацію треба було творити 

бодай два місяці вчасніше, бо події, незвичай~юї для нас ваги, стали 

з такою швидкістю наступати одна після другої, що ця орrанізація не 

мала часу розвинутися, але нав іть розпочати як слід своє завдання. 

І так при кінці жовтня 19 18 року, мабуть ЗО-го, стали демобілізу
ватися військові частини перемиського rарн ізону. Декілька старшин

українці в, що служили по бойових частинах в Перемишлі , старалися 

при помочі свідомих підстаршин і особисто намовити рядовиків-українців, 

щоб задержалися вони бодай на тиждень чи два. На жаль всяк і пере

конування і просьби були без успіху. Ми, мовляв, свое вже відслужили, 
тепер нехай ті ідуть, які ще небули на в і йні . Кожний дбав лиш про це, 

щQб захопити з розбитих маrазинів якнайбільш усякого добра, котре 

відтак по дорозі пов ідбирали польські лєrіонери та ще й з того обди

рали, що мали у1<раїнці на собі. 

Тимчасом польські лєr іонери і м іліціонери стали займати військові 

обєкти один по другім без ніяких перешкод. 

Вечером ЗО-го жо.втня 19 18 року зібралися визначніші громадяни 
Перемишля та кількох старшин на нарад.у, на якій вирішили зайняти 

Перемишль в.ночі з З 1 -го жовтня на 1-го листопада. Збройної сили мали 

достарчити довколичні села. На цій нараді З 1-го жовтня головним ко

манд.антом вибрано майора від обозу Бірецького, а до помочі йому 
додано сот. Теодора Гозу і П . П. Та не так сталося, як гадалося. Майор 

Бірецький, який негайно по вибор і мав випрацювати плян зайняття Пе
ремишля, нечайно зник як камінь у воду і показався щойно два дні після 

за~1няття Перемишля. Очевидно, вже тоді ніхто його не запрошував до 
праці, бо з причини його зникнення припинено того дня зайняття міста. 

Наступний день, цебто І -го листопада, минув на безд іллю. Пере
воджено хіба до міліції вписи. Та на цих вписах і ск інчилося, бо наша 

міліція н е п роявила найменшої діяльности і то тоді, коли рівночасно 

польська міліція виконувала військову службу краще, як вояки. Зате 

вислано орrан ізатор ів до найближчих сіл збирати збройну силу. На

ступного дня, 2-го листопада, відбулася знову нарада військових і ци

вільних відпоручників. На ці й нараді зажадав сот. Теодор Гоза подати 

йому с 1<ількість збройної сили, з якою належало би почати займання 
Перемишля. Він одержав відповідь, що прийде бодай 2,000 людей з і 

зброєю в руках. На цю відповідь в і йськова команда була певна, що 

виконає своє завдання легко, навіть тоді, якщо з обіцяної кількости 

прийде лише третина. 

Військова команда поділила дооколичні села на 4 головн і rрупи, 

названі після сіл, а саме: "Негрибка", "Яксманичі'', "Медицькі Халупки" 
і "Пралківці". До кожної названої rрупи вислано одного орrанізатора 

і одного або двох старшин . Всі 4 rрупи мали в ночі з 2-ro на З-го листо-
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пада, о годині 2-гій, розпочати рівночасно похід на Перемишль, займаючи 

назначені командою дільниці міста та обсаджувати військові обєкти. 
Та лиш rрупі "Негрибка" вдалося станути під рогачкою вже о годині 
З-тій вранці, під час коли інші rрупи щойно около 5-тої години почали 

входити в Перемишль. Ця неточність могла легко причинитися до нашої 

невдачі. Та цим разом доля була за нами. Дарма, що замість сподіваних 

2,000 прийшло неповних 200, між ними значне число лиш з дручками 

як одинокою зброєю, все ж таки нам вдалося зайняти Перемишль без 
проливу крови, бо по нашій стороні було лише 2 убитих. Коли кілька 
днів перед тим військова повітова орrанізація скликала сходини, то 

зявилося на них понад 5,000 учасників, які шумно заповідали, що шап
ками накриють всіх поляків в місті. Але коли прийшло до перебирання 

цієї влади, то зявилося неповних дві сотки та й то здебільша 16-літні 

підлітки. При зайняттю відзначилися рішучістю , холоднокровністю і про

ворністю передовсім пор. Гриць Сенечко, чет. Ст. Ривак, д-р Станько 

та чет. Ол. Богачевський, який згинув пізніше як командант куреня 8-мої 

Самбірської Бриrади від жахливої пошести тифу в Гнівані 20-го січня 

1919 року. 
При зайняттю Перемишля взято в полон таки з ліжок кол. австрій

ського кріпосного команданта rен. Пухальського, його начальника штабу 
та около 40 інших старшин і понад 1 ОО польських лєrіонерів. Одначе 
вже на другий день "кровожадні" українці випустили всіх полонених 

без найменших застережень на волю. Після кількох днів віддячилися 

за це поляки українцям так, що запроторили не лише військових, але 

навіть зовсім непричасних до воєнного діла людей, між тим і жінок, 

по ріжних концтаборах в Пикуличах та Домбю під Краковом. І як 

на глум, якраз ті українці перші впали жертвою польської відплати, які 

постаралися випустити полонених поляків на волю. Ця українська санти

ментальність та мягкосердність і була саме головною причиною нашої 
прогри і упадку. 

Після зайняття Перемишля утворилася найвища військова команда, 

на чолі якої станули підпот<. Шафранський і пор. В. Петрикевич. На 
жаль, ця команда не спромоглася на ніяку важливішу діяльність поза 

виданням перепусток. За ініціятивою сот. Теодора Гози утворилася, -
на жаль щойно на два дні перед уступленням з Перемишля, - воєнна 

рада, що була підчинена вище згаданій військовій команді. В склад 
воєнної ради входили: сот. Т. Гоза, як голова, сот. І. Ц" як заступник, 

пор. В. Петрикевич, пор. Гриць Сенечко і д-р Гладкий як члени. Пор. 

Яким Ярема був звязковим між воєнною і цивільною владою. Воєнна 

рада розпочала організацію війська, яке рекрутувалося з добровольців. 

До обсади самих ві~'kькових обєктів та мостів треба було понад 
500 людеіі. Тимчасом найвищиіі стан збройної сили не переходив ніколи 
5 соток. Так отже навіть сторожі не було к11м змінити, через що одні 
і т і самі, з малими виїмками, виконували службу безпереривно. Причина 
була в тім , що "добrоволhці ", убравш11ся і озбrоївшися, набиrалн 
в наплечн11к11 всякого дuеіра і манджали домів, заш1шаюч 11 самові;1ьно 
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свої стійки. А були і такі, що занісши одяг і зброю домів, приходили 

в друге по "виеквіпування". Одинокою боєздатною частиною був відділ 
жандармерії, зложеної з 50 вояків під командою чет. І. r. Цей відділ 
висипано раз-пораз у загрожені місця. 

Як уже згадано, нових сил не прибувало, а ті що були, топніли з дня 

на день, як сніг на сонці. Спинити дезерцію не було можности, бо не 
було відповідних орrанів. Крім того на кожнім кроці відчувалася не

достача фахових осіб. Наприклад: до обслуги скорострілів було всього 

двох підстаршин. Ніодного вояка з якоїнебудь технічної частини, крім 

артилеристів. Не було теж ні одної боєздатної гармати. Ми мали подо
статком лиш крісів і крісових набоїв. 

Хоч у старшинській харчівні сідало за столи около 60 старшин і під

старшин, то коли прийшло до будьякої військової акції, годі було кого 

знайти, - майже кожний викручувався, що він, буцім то, не бойовий, 
а лиш військовий уряд.ник. На пальцях двох рук можна було почислити 
старшин, які викону.вали совісно свої обовязки, а інші бавилися сплітками 
та критикували тих, що з перемучення і надміру праці падали з ніг. 

Такі самі критики-лінюхи і лежні були і між цивільними громадя

нами, що лише голосно (головно по каварнях) критикували всіх і вся. 

Ці каварняні стратеги кидали громами на воєнну раду найбільше за це, 
що не висаджено мостів на Сяні. Справа з висадженням мостів на Сяні 
була така: Воєнна рада вирішила висадити обидва мости і почала шукати 

за вибуховим матеріялом, який по довгім шуканню знайдено в укріп

лен.нях (фортах) в селі Селисках. Та годі було його зужиткувати, бо 

не було ані одного вояка, який вмів би з тим динамітом обходитися. 

Аж в день відвороту зголосився чет. Кость Фільц, який раз бачив, як 

сапери висаджували міст і він заявив, що цей міст висадить, але в остан

ній хвилині показалося, що нема запальника. Так отже моста не ви

саджено і не знищено не тому, що хтось з громадян противився тому, 

а просто тому, що не було ким і не було чим. 

Настав критичний день 10-го листопада 1918 року. Около 11-тої 

години передполуднем прийшло письмо від польської команди, підписане 

майором rенерального штабу, з вимогою зложити зброю до години 12-тої, 

бо в противнім разі загрожено бомбарду·ванням Перемишля. А треба 
знати, що день перед тим заключено перемиря з поляками. Між іншим 

поляки згодилися .на Сян, як демаркаційну лінію, поки остаточно не 
вирішать тієї справи компетентні чинники. І ось знову, - не знати вже, 

котрий раз з черги, - виступила польська підлість в цілій своїй наготі. 

Українська команда, очевидно, про здачу і не думала, хоч і перед
бачувала некорисний для себе вислід боротьби. йшлося, головно, про 
удержання трьох мостів і залізничого двірця, до оборони яких стояло 
не більш, як 70 вояків, і то здебільша новобранці , які перший раз три
мали кріса в руках. Зате по стороні поляків стояли леrіонери, яких ми 
великодушно перед кількома днями випустили на волю та курінь виш

коленнх вояків, що приїхали з Ряшева під командою згаданого майора 

rенер. штабу. Крім того поляки мали nанцерку і-і гармати, які гuJ1u1н-1u 
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іагнали панічного страху нашим новобранцям, що перший раз в житті 
~найшлися під гарматним вогнем. І тому нічого дивного, що після пер-

11их гарматних стрілів, на які досвідчені вояки не були б звертали у.ваги, 

- бо поляки стріляли шрапнелями, - наші новобарнці кинули зброю 
і розбрилися домів, а до того ще і цивільне польське населення почало 
:тріляти до нас з хат. 

Не подався лиш невеличкий відділ вишколених вояків та молоденьких 

учеників, що їх наша команда післала на оборону мостів та двірця. 
Закипів завзятий та кривавий бій. Мов ті спартанці в Термопілях за
:::тупили наші вояки овоїми грудьми дорогу ворогові. Та хоч як хоробро 

боролися, то все ж таки велика перевага ворога одоліла їх. Хто не 

10ляг, той ранений попав у полон. 

Вступ до Перемишля стояв ворогови отвором. 

~~~~~·Ф~~~~~ 

я. д. 

LJeтap УГА 

Журавиця й Перемишль 

Пропамятний спомин з жовтня 1918 року. 

Було це в жовтні памятного 1918 року. Як австр. фенріх поверну.вся 

я з кінцем жовтня з рос ійської неволі з далекої Астраханської земл і до 

Журавиці біля Перемишля, де в часі війни містилася кадра 9 п. п. Після 

прибуття до кадри, мусів я негайно написати на кількох аркушах паперу 

"звіт'', в якому мусів кожний старшина, що вертався з неволі, описати 
точно ті всі обставини, що були причиною його зловлення через ворожі 
війська. А саме про перебіг бою, про свідків, які бачили, що даний стар
шина не піддався самовільно - але змушений конечністю зложив зброю, 
про побут ,в неволі і т. п. Звіт, а радше протокол, предложив я так зв. 

" Rechtfertigungskommission", яка фунrувала при кадрі, складалася з кількох 
вищих старшин і відбувала свої зас ідання, суди тоді, коли повернувсь 

якийсь старшина з неволі" На 2 дні перед розпадом Австрії покликала 
і мене згадана "оправдуюча комісія" на свій суд . Там я ще раз повторив 
те саме, що написав був у звіті, відповів на кілька запитів "гр ізної" 

комісії і після короткої тайної наради оголошено, що я є "оправданий". 

Таке оправдання привертало старшині всі його права , а що більше, 

старшина одержував довгу відпустку додому - більшу суму грошей 

як доповнення його платн і (rаж і) за час побуту в 11 евол і і старшиН'а 
мав вже право користат11 з того старши11ськоrо степеня, який одержав 

автомап1чно під час побуту в неволі. І я також пересидів півторарічну 
11 евплю Я І< фенріх, - а був уж~ від 1. 11 . 1917 р(жу іме11пва11111і "ляіІт

на~rтом". Негайно після згаданої в11ще комісії, команда кадри призначила 
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мене інспекційним старшиною на 24 години. Я відібрав службу від по
переднього старшини, якогось ляйтнанта німця і заквартирувався на 

головній варті б іля входової брами до казарм. Розуміється провірив 
найперше арешти - де сиділо 0 1<оло 20 вояків - переважно зло.влені 
дезертири і жиди-маркеранти, як і і при кадрі вели свій торговельний 

промисл і за те попали за крати. 

Вояки, які становили варту під моєю командою, складались пере

важно з укра·інці в. Вечором після провірки казарм і барак ів, явився 

у мене на головній варт і по1<ійниІі вже хор. Гал ій і заявив мені в най

більшому секреті, що над раном приступаємо до дуже важного і від

пов ідального діла. А саме: Австрія розпадається, ми укра·інці мусимо 

зайняти цілий журавицький гарнізон і при й ого помочі здобути і обсадити 
близький Перемишль. Подавши мен і коротеньк і вказ і вки, хор. Галій 

попращав мене і відійшов. Дрож пройшла по мому тіл і і забилось важко 
моє серце. Я повернувшись перед кіль кома днями з російської неволі 

- де продовж півтора року пережи в всі страх іття російсько·і і больше

вицької революції, не був втаємничений в те, що в найближчому час і 

мало на наші й галицькШ земл і доконатись. Тимчасом, як я пізніше 

довідався, .в одній із старшинських кімнат всю ніч ішли тайні наради 

старшин українців. На жаль, як опісля виявилось, за мало було нас 

старшин укра'інців, а що більше, не було такого, котрий би таку важну 
і рішальну хвилю поставив на "вістря меча" . Не було, на жаль, рішучої, 

не підпадаючої під шк ідливі впливи, людини. Кромі мене, із старшин 

українців при кадрі 9 п. п. на той час були пок. поручник М. Федюшка 

- письменник, пок. поручник М. Бобанич, пок. хор. Галій і пор. Л . Бур

надз. Більше старшин мабуть не було. За те підстаршин і вояцтва мали 

ми при кадрі около 600 люда, озброєних і заосмотрених в машинові 

кріси, яких могло бути кільканадцять. Отже було з ким починати -
як на ті часи таки "добру войну" . Та інакше склалось. Перебувши всю 
ніч на безсонню - втаємничив я в цю справу кількох підстаршин із моєї 

головно·і варти - розуміється українців і о 6-ій годині рано по від

трубленні "вставати" поч алась наша акція. Насамперед інтерновано 

і відсепаровано в ос ібній кімнаті вояків з гол. варти не-українців. За 

хвилину зя.вився великий український прапор і замаяв на даху вартівні . 

Між касарнями і бараками почався муравлиний рух. То наші старшини 

з свідомішими підстаршинами і вояками відсепаровували не-укра·інців 

і приміщували їх під вартою в окремих залях. Також старшин не-україн

ців зібрано усіх у старшинській менажі і поставлено біля них варту. 

Було між ними багато поляк ів - вищих старшин, яких ця подія заскочила 

цілком ненадійно і як і через те були дуже огірчені і озлоблені, бо як 

опісля ми довідались - поляки разом з тодішним перемиським військовим 

команд.антом ген. Пухальсь1шм пр11готовлял11сь до такого самого чину, 
що й мн. Одначе мн "іх виперед11т 1 , хоч вон11 мал11 більше старшин -
к ілька 11ав іть штабових і поважне чнсло вояків поляків. З них під,пол
ковни1< Гавзер - поляк , під час нашої дводен1ю·і а 1щїі всіми силами 
старався ріжн11м11 промовамн ( знав добре українську мову) здезор ієн
туват11 нашу залuгу і варту б іля і1пср11 ова111 1х старшин. 
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Вся справа була на дуже добрій дороз і. Вся зало1·а Журавиці стояла 
заприсяжена на вірність з жовто-блакитними стяжками на поготівлі 
з крісами в кізлах і скорострілами на т. зв. "гофі". Падав весь час дощ. 

Ми ожидали дальших приказів від Української Національної Ради з Пе

ремишля. Було .в пляні того дня обсадити Перемишль, який від Журавиці 
був ледви на 5 км. віддалений. Чиж було щось лекшого, як піти з 6-сотним 
відділом до Перемишля - зайняти місто - висадити у воздух і обсадити 
залізнич.ий міст і інші переходи на Сяні? Вправді були там стаціоновані 
кадри, що складались з поляків і мадярів - одначе вони напевно, за

скочені фактами, не були б мали часу і змоги зор ієнтуватись і ставити 

опір нашій поважній силі. Перемиська Національна Рада розпоряджала 

також поважною скількістю вояків українців. Лише Українська Націо

нальна Рада переворот в самому Перемишлі з невідомих причин відло

жила. - хоч курієри, які держали звязок з Журавицею, впевняли, що 

робимо це діло разом одного дня і одної години ЗО. Х. 1918 року. Після 
сумної невдачі ходили слухи, що rен. Пухальскі, знаючи, на що зано

ситься, впевняв деяких членів Української Національної Ради, що Австрія 

лишається дальше, що поляки з українцями справу самоозначення ви

рішать способом мирним, при "зеленому столику"". 
Коман.дантом нашої бойової зу1<раїнізованої частини (в Журавиці), 

сильного куреня , став четар Федюшка, велики й патріот і ідеаліст, а за

разом і слухняний вояк, що показалось кепським, бо занадто давав послух 

тим, кого не треба було слухати. Після нашого зайняття журавицької 

кадри, знищемо теJJєфонічні получения, обставлено стійками ціле село, 

а також обсаджено залізничу станцію і провірювано всі переїзджаючі 
залізничі поїзди. Около полудня першого дня Перевороту явив·ся в нас 
курієр з Перемишля (старшина) і заявив, що Українська Національна 
Рада з переворотом у Перемишлі здержалась і при цьо.му не дав нам 
жадних інформацій, що до дальшого діяння . По полудні під Журавицею 
зявився мадярський курінь війська, висланий rен. Пухальським з Пере

мишля. Між нашою залогою повстала констернація і запанувала непев
ність. Одначе всі остались на поготівлі "на гофі" , перемоклі до нитки 
цілоденним дощем. Наш "штаб" маючи такі недоладні директиви і накази 
з Перемишля, попав також у зневіру. Невідомо було, що почати дальше. 
Ніч .на ЗО. Х. перебули ми в строгому поготівлі. Мадяри, які розтабо
рились були на полях під Журавицею, нас н е зачіпали . Вирішено було, 
що на другий день наш революційний командат чет. Федюшка має враз 
з командантом кадри підполк. Мерком - дуже чесним німцем, поїхати 
до Перемишля по інструкції до т. зв. Мілітеркомандо як і до Української 
Національної Ради. І поїхав чет. Федюшка з " інтернованим" Мерком 
добувати "язика". Вернулись по полудні. І н е самі. Привезли з собою 
з. Перемишля якогось пана, назвисько якого трохи соб і пригадую -
одначе з певних причин .не виявляю - досить що той пан як відповідальна 
особа з Української Націоналпної Радн , відбув з чст. Федюш1<ою і підполк. 
Мерком в канцелярії кадри . якус1, нараду. Згаданий пан після наради в.ідї
хав віfіськовою бричкою, а чет. Федюшка дав приказ н а збірку всіх 
старщин і вояків .. Тут nроголоше~ю соrомниіІ маніфест: Австрія остається 
дальше Австрією - жадного псрсворt?:г_r: ~ державі нем;:~ і не буде. 
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Т~, щ~ сталося в Журавиці, нехай піде в непамять . Всьо вертає на свої 
м1сця 1 виповняє свої обовязки, як до перевороту. Хай живе Австрія І 

Запа~увала гробова тиша. Сам Федюшка побілів, мов полотно, 
замнявся 1 прослезився, а за ним цілий зукраїнізований наш курінь опустив 

сумно свої голови. Все вернуло невдолене в найвищій ступені до своїх 
зайнять . Тріюмфували з такого висліду справи поляки, а головно підполк. 
Гавзер, який негайно зібрав поляків і ніччю робив з ними своє діло. 

Я як автор цих стрічок, крамі духовної депресії після неудачного 
перевороту зазнав ще й чимало страху з тої причини, що, як командант 
головної варти і інспекційний гарнізоновий старшина - "перший збун
тувався проти Австрії", а що найважніше, що першим моїм кроком, що 
сповіщав ' 1свободу" було випущення з гарнізонових арештів всіх ареш
тантів, котрі в мить розбіглись, хто зна куди. А що ц. к. "маніфест" 
голосив, що Австрія остається дальше і що все має вертатись на свої 
місця, я був змушений бігати по всіх касарнях і закутинах та вишукувати 
вязнів, щоб вертались назад ту ди, звідки я їх освободив попереднього 
дня. Треба ж було їх передати наступ.ному гарнізоновому старшині після 
спису в службовій книзі - яка також була пропала. Але щож, ледви 
одну третину вяанів упросив я, щоб повернулись за крати. Решта, муд

ріших, зникла як камфора. 
Тут починається наша кінцева трагедія. Перемиські поляки, бачучи,· 

що з Журавицею дали собі так легонько раду, в ночі зайняли своїми 
слабенькими відділами зложеними переважно з учеників і учениць місто 
- обсадили уряди і Сян і таким способом поставили нас перед доконаним 
фактом. А рівночасно тої самої ночі старшини поляки в Журавиці ходять 
по касарнях - бу дять наших заспаних вояків і кричуть, втікайте чим 
скоріш додому - вже по войні - Австрії вже нема . І наш нерозважниА 
чоловічок слухає, пакує свої манатки - що більше, ки.дає кріси -
р-озбиває кадрові магазини - впивається вином - грабує військові 
склади і з тим добром втікає полями до Перемишля з думкою, що жінці 
та дітям при·везуть гарні дарунки . А ми старшини - просимо-благаємо 
наше вояцтво, щоб опамяталось, скликаємо на збірку - грозимо та 
просимо, що прогавлюють історичну годину. Не помагає нічого, бо до
віряють більше другим старшинам, які розбурхану масу ще заохочують 
- знаючи , що розграбоване майно і так перейде в їхні руки, - бо 
в Перемишлі на мостах зорганізовані польські відділи все те відберуть. 
І так дійсно сталося . Все військове майно з Журавиці опинилось завдяки 
таки нашим - у Перемишлі , а наші тішились, що бодай в "порожні" 
на дахах залізниці вертаються додому. 

Цікаво було б почути, як би хтось із живучих членів Української 
Національної Ради з Перемишля міг дати вияснення й оправдання за ті 
події . Хто тут винен - і чому так сталось, що змарнувалась в 1918 
році така вартісна бойова одиниця як Журавиця. Були описані спомини 

з тих жалюгідних часів перемиських , я читав їх перед З літами в Літ. 

Червоної Калини, одначе там не було поданих фактів згідних з пра.вдою 

і взагалі про ті перші хвилини бойової Перемищи.ни написано було дуже 

поверховна і неясно, згадуючи про Журавицький гарнізон мінімально . 

1шд.но шанпвн11/і ппnнсувач або не знав перебігу подіі! тнх часів, або 

наrочно замовчав п·ро Журавицю. 
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ПОЛОЖЕННR В ПЕРЕМИШЛІ 

В КІНЦЕВИХ ДНЯХ ЖОВТНЯ І В ПЕРШИХ ДНЯХ ЛИСТОПАДА 1918 Р. 
ЩО КАЖУТЬ ПРО ЦЕ ДОКУМЕНТИ З АРХІВУ МІНІСТЕРСТВА 

ВІйСЬКОВИХ СПРАВ Б. АВСТРО-УГОРСЬКОІ МОНАРХП? 

ВСТУП 

Як уже згадано в інших місцях цієї КJіИГИ, під час мого побуту 
у Филаделфії в осені 1965 р., я знайшов там в архіві Східньо-Европей-· 
ського дослідного Інституту ім. Вячеслава Липинського багато архівних, 
джерель.них матеріялів, також і особли.во до нашої історії 1917-1922 
років. 

Мене цікавило передусім кілька маловідомих і не висвітлених досі 

впо.вні згаданого періоду нашої історії. Я був завжди цікавий як виг

лядають події згаданого часу в світл і австрійських і німецьких урядавих 

документів. Першу нагоду для пізнання також .цих документів я мав 

щойно наприкінці минулого року. Очевидно, що я не - міг. переглянути 

всього, бо на те, що б хоч побіжно перегорнути 22 тисячі сторінок 

документів до згаданого періоду, треба цілих місяців, Тому я переглянув 

поверховно тільки документи австрійського міністерст.ва військових 

справ і тільки до теми Листопадових Днів 1918 р. Інш і матеріяли до тої 

самої теми, а саме документи міністерств внутрішних і зовніщних справ 

б. Австро-Угорської Монархії, я залишив на колись пізніше. 

Я спинився ближче на кількох документах звязаних із історією 

Перемишля останніх дні·в жовт.ня і перших днів листопада 1918 року. 

Кілька таких документів подаю тут без ніяких коментарів в українському 
переклад.і , за злад.ження якоrо висловлюю на цьому місці мою под.яку 

Дирекції Схід.ньо-Евроnейськоrо Дослід.ного \нституту ім. В. Jlиnин

ськоrо у Филаделфії. 

Можливо, що я матиму ще нагоду поз.найомитись також із рештою 
цих та інших, багатих матеріялів і можливо, що зважуся на видання 

ще одного тому, в t~ьому випал.ку тому виключно з архів.ними, дже
рсльн11ми матеріялами до історії Л11стопадових Днів і Уt<раїнської Га
mщ1>кої Армії. 

Дмитро Мшштюн 
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ВОЄННИЙ АРХІВ. 

ДОКУМЕНТ Ч. 1. 

І<.у.І<. (цісарська і королівська) Військова Командантура в Перемишлі. 

Підполковник Генерального Штабу Фридрих Янда. 

Звіт про революційні дії на терені приналежному до Військової 

Командантури. до К.у.К. Міністерст&а Вії1сь1<ових Справ у Відні. На 
устне доруче.ння Ух Ексцеленції пана міністра Військових Справ. 

29. жовтня. В перших пополудневих годинах наспіло сюди дору
чення військового міністра, відділ 12, ч. 108211, згідно з яким треба 
негайно навязати безпосередній звязок із тими урядовими чинниками, 

які відповідають за реrулярну обслугу війська харчами. 

Я повязався зараз же з командантурою сільсько-господарської 

експозитури у Львові і від неї довідався, що в найближчому часі ЯІ<Ийсь 

польський Комітет має перейняти ведення цієї справи і як тільки буд.е 

встановлена справа уповажнення, я буду про це повідомлений. 

О годині 1 О. по полудні вручив мені інспекційний старшина Вій

ськової Командантури телеrраму польського Ліквідаційного Комітету, 

в як ій є мова про заборону вивозу й перевозу будьяких товарів, і що 

про це треба повідомити всі військові частини, підчинені Військовій 

Командантурі, з тим, щоб .вони підпорядкувалися зарядженням Лікві

даційної Комісії. 

Військова Командантура повідомила всі підлеглі їй військові частини 

та військових командантів залізничих двірців, щоб уникати конфліктів 

з Ліквідаційною Комісією , а у важливих і неясних випадках звертатися 

за порадами й рішеннями до Вfйськової Команд.антури. 

30. жовтня. В год . 5-ій по полудні попала мені в руки циркуляр.на 

телеrрама, яку одержали військо.ві команданти усіх залізничих двірців. 

У цій телеrрамі була моВІа про те, що австро-угорські війська в Кракові. 

і Цєшині піддалися і що вся влада опинилася в польських руках. Фмлт. 

(фельдмаршалляйтнант - примітка моя , Д. М.) Пухальські, який прибув 

29. жовтня до Перемишля, повідомив мене, що він навязав у Від.ні, чи 

в Кракові звязки з польськими політичними діячами і що rраф Скарбек 

приїде до Перемишля , щоб узгіднити справи .r~ікпідаLtії та перейняття 

влади. 

Військова Командантура доручила місцевим військовим станицям 
діяти в напрямі злагіднювання .настроїв. навязувати звязки з націо

нальними радами, щоб ліквідація могла проходити спокійно і шляхом 

порозуміння. 

Мені вдалося ще цього ж вечора повязатись телефонічно з Кра-

1<овом, і в розмові з капітаном Прімусом, я дов ідався, що все про що· 

казала LlІt ркvлярна телеrрама - це чиста видумка. Я повідомив про це 

всі вііІськов і станиці. 

Ввс•1оrі ЗО. жовтня наспіла ще ол.11 а тслсrрама , зі Jl1,вoв;i, з npoxaн-
11q111 не ва11таж11т 11 ПОСІІЛІЖ із харчамн та ЇІІШІІМІІ рс•1ам 11 , ЯІ<Ш.о ці І ІОСІІЛКІ1 

ма 111 fi в і.з,ход1 п11 поза межі Гал11ч11ни і Шлезька. 



31. жовтня. Рано-вранці покликав мене до себе фмлт. Сертіr<. Віл 
нього я довідався, що в запасному баталіоні піхотного полку ч. 9 в Жу
равиці почалися неспокої. Стаціоновані в Перемишлі сотні баталіонів 
пішого полку ч. 14 і 26, одержали наказ станути в поготівлі на південЬ' 
від Журавиці.*) 

Перед полуднем прийшла до мене українська делегація, яка покли

калася на цісарський маніфест, підкревл~оючи вірність українців цісареві 

та заявляючи бажання залишатись в межах Австро-Угорської Монархії. 

Делегація виявила намір обміркувати спільно співдію австрійських військ 

із українським народом. 

Я вказав делегації на моє становище шефа генерального шт.абу, 
заявляючи, що таких важливих питань я не можу самостійно розглядати. 

що Військова Командантура має завданням займатись суто військовими, 

а не політич.ними питаннями, і що я мушу стпяти на становищі вояка. 

Я старався заспокоїти схвильованих делегатів міркуванням, що оста

точне устійнення кордон ів виникне у висліді ліквідації війни. Я звернувся 

зі закликом до делегатів, піти зо мною до фмлт. ПуХІальського, який 

перейняв Військову Командантуру. Делегація рішуче відкинула мою 

сугестію, кажучи, що українці мають повне довіря до мене, але не мають 

його по відношенні до флмт. Пухальськоrо, з уваги на його польську 

національність. 

В цьому власне часі зявився в будинку Військової Команда.нтури 

фмлт. Пухальскі, якого я запросив до моєї службової кімнати. Нам 

обидвом удалося заспокоїти українську делегацію запевненням, що Вій

ськова Командантура збереже найповнішу невтральність, що всі питан.ня , 

які лежать у межах компетенції Військової Командантури будуть пола

годжені без фаворизування одної чи другої нації, що І . листопада приїз

дить сюди з Кракова Ліквідацій.на Комісія, з якою можна буде узгіднити 

творення і склад провізоричної адміністрації на спірних теренах. 

Зі сторони Військової Командантури було поставлено домагання, 

щоб один член української делегації, разом із прибувшим у міжчасі до 

будинку В. К. командантом запасного баталіону в Журавиці, полк. 

Мерком - вплинули на зворохоблених вояків баталіону в Журавиц~ 

щоб вони піддались негайно знову під команду старшин баталіону. Якщо 

* ) Протокол сnиса11ий з каnралем Лєоnольдом Бемом, автоколона 155, дня ЗО. 

жовтня 1918 р. - На перехресті доріг між Бушковичами і Перемишлем стоять вій

ськові стійки вояків запасного баталіону 9 n.n" з насадженими на кріси багнетами. 
Як я доїздив тягаровим автом до табору Журавиця, на в.із скочив один фенріх 

(хорунжий - Д. М.) , наставив до мене револьвер і казав заїздити на nодвіря касарні. 

Я не хотів, але він мене до цього приневолив. Не знаючи в чому діло, в ме11е був 

здогад npo військову ворохобню. Тому я вирішив знищити авто, але мені в цьому 

nерешкодили. Коли мене вели nід конвоєм до арешту J коли ми наблизились до ви
соких корчів біля бараків, я штовхнув конвойного з усієї сили, він уnав, а я втік 

•1ерез тин касарні до сумежних сільських хат. Коли я ще стояв на nодвірі касар11 і, 

nіJ.ійшов до мене один ляйтнант і радив мені втекти nри першій змозІ та зголосити 

у Військовій Командантурі, що всі вищі старшини тут· арештовані і що телефонічна 

централя є в руках українців. (Згідно з оригіналом - Янда, nідnолковник). 
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ці воякн nідмоnилнся б ІlС 111ш111:~т11, то г.01111 будут~, змушені до ІtnOГQ 

силою зброї. І справді, ·впродовж цього ж д~щ З І . жовтня, баталіо11 роз
зброївся і підч11нився своїм старшинам. 

Я маю вражіння , що цю ворnхоб11ю спр11ч 1 111или були українські 
провід.ники , яких дуже занепокоїли вістки про капітуляцію австрійських 

військ у Кракові. 

Я переслав до Міністерства Військових Справ звідомлення про події. 
Це сталося за посередництвом ст.аршини-курієра. 

Під вечір наспіла телефонічна вістка, що на залізничому шляху 

Дембіца-Ярослав невідомі напасники обеззброїли конвой і звільнили 

кримінальних злочинців. 

О годині 9 :ЗО по пол. зголосив пол1<. Брікнер, військовий командант 
Ряшева, що вояки запасних баталіонів полків 89 і 17 напали на маrазини-, 
озброїлись і запасшися набоями та іншим добром, розбіглись. Він сам 
передав владу місцевііі управі міста. Багато дезертирів австрійської армії 
напливають до Ряшев.а, ставлячись в розпорядження польських чинників. 

Полк. Брікнер одержав у міжчасі доручення зосередити в Ряшеві 
три сотні допомі жю,ого батал іону піх. полку ч. 6" а одну сот.ню вислати 
до Переворська. 

О годині І І-ііі по полудні прийшло повідомлення rенерал-майора 
Шуберта про подібні випадки в Ярославі . 

1. листопада. Впродовж цього дня відбулися в Перемишлі грабунки 
маrазинів. Це почали сам і стійкові біля маrазинів і взагалі військовики, 

'l 't11.вільне населенння продовжувало грабити. 

В пополу дне.вих годинах Assistenzbatalion (допоміжний курінь) XVI 
покинув самочинно своє місце постою, подався на південь в напрямі 

угорської границі і вже є вістки, що він почав грабунки в містечку Ни

жанков11ч і . Деякі старшини, підстаршини і стрільці залишилися в Пе

ремишлі. 

Молодші старшини зникли з приміщень Війсь1<0вої Командантури. 

Багато старшин і військо.вих урядовців відбувають зібрання в своїх 

національних rрупах, розважаючи питання що їм далі робити. 

Військові станиці на захід від ріки Сян підчинилися національним 
радам. З rарнізонами на схід. від Сяну неможна встановити звязку. 

Перед полуднем відвідав Військову Командантуру український про

відник, посол д-р Загайкевич і домагався , щоб Військава Командантура 
пі.дчинилася Українській Національній Раді, бо існує небезпека, що ця 

командантура зможе під.чинитись Польській Національній Раді . Д-р За

гайкевич заспокоївся тільки тоді, коли фмлт. Пухальскі зобовязався не 

підчинятись польському чинникові поки він не одержить у цій cripaвi 

дозволу від цісаря. Фмлт. Пухальск і заявив , що ·він ніяк не переступить 

межі завдань і компетенції Віііськової Командантури, і що він у всіх 

справах буде радитись шефа генерального штабу. Я ж сам заrарантував, 
що Військова Командантура не прийме ніяких рішень, які упривілейову-, 
вали б цю, чи іншу національність, що Військова Коман.дантура буде 
діяти точно зг ідно з законами, розпорядками і вояцькими обовязками . 
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Щодо справи підчинення Військової Командантури, то цю вимогу 

відкинена з мотивуванням, що це внеможливило б їй утримати спокій: 
і лад, що власне йде про те, щоб ліквідація проходила законним шляхом, 

при збереженні інтересів усіх зацікавлених сторін. З величезним трудом 

удалося наклонити українського представника на рішення мішаної ко

місії, яка має зібратись по полудні. Д-р Загайкевич виявив побоювання, 

що це може вийти для українців "за пізно". Фмлт. Пухальскі приобіцяв 

українському представникові , що він буде обстоювати встановлення 

демаркаційної лінії. 

Пополудневим поспішним поїздом прибула польська Ліквідаційна 

Комісія з Кракова. їй на зустріч вийшов фмлт. Пухальскі. По полудні 
відбулася нарада тіє'і Комісії у приміще.ннях Військової Командантури. 

В цій нараді взяли участь також українські представники. Під час цієї 
наради, що її ведено переважно в польські/;\ мові, розглянено і намічено 

вирішенtіЯ дпя низки справ відносно міста й повіту Перемишль. Плян 

встановлен.ня демаркаційної лінії відкинено. Про вислід нарад каже 

окремий додаток ч. б.*) 

Одним із пунктів постанов наради було те, що всі ві/;\ськові й циІВільні 
уряди підлягають компетенції Мішаної Комісії. Така підлеглість ніколи 

не була зді/;\снена. Військова Командантура заявила готовість узгляднити 
бажання Комісії, укладаючи свої власні накази й доручення. 

Нарада була перервана о год. б. по пол. Граф Скарбек відїхав, а Мі

шана Комісія мала на вечірньому засіданні, яке мало відбутись в будинку 

повітового староства, укласти і віддати до проголошення найконечніші 

практичні розпорядки. 

Перед самим засіданням наспіла телеrрама з Варшави, згідно з якою 

дивізійний rенерал Пухальскі зістав іменований командуючим усіх поль

ських збройних сил у цілій Галичині. 

Вже раніше інформу1вав мене фмлт. Пухальскі про споді.ване своє 

призначення, і я зразу же звернув ііого ексцеленції увагу на незручність 

вязання двох функцій в одних руках. Ух ексцеленція підкреслив, що це 
самозрозуміло, і що він зараз же передав би Війському Командантуру 
до рук фмлт. Штовасера. І це тепер сталося. 

Янда, підполков11ик 

. :r-..-·y~I 

•) Додаткова нотатка ч. б. - Вибір Мішаної Комісії у складі 4. поляків, 4'. 
українців і І. соціялдемократа. Завдання М. Комісії: Полагоджувати урядові справи 
міста й повіту, втримувати спокій і лад, проголошувати розпорядки поліційного ха
рактеру. Охорона державних обєк1;в, магазинів і складів зброї та майна, яку тепер 

виконує австрійське в.ійсько, чи вже польські військові частини, має зал11шитись 

в їхніх руках, поки не буде створена для тієї охоJЮни мішана Міліція . Ці ві йськові 
частини, які не увійдуть у склад міліції - будуть роззброєні. До часу створення 
міша1юї міліції, українці мають отримати право постійної контролі всіх обєктів, щоб 
ніх1'0 не м.іг забирати відтіля зброї, набоїв і т. о" і щоб таким чином міг бути втри
маннй "статус кво" усіх запасів. Існуючі, військові і цивільні чШІники влади мають 
бути підчннені мішаній Комісії. Комісія має урядувати так довго, поки в цій справі 
не буде іншого рішення компетентних чинників . 
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ДОКУМЕНТ Ч. 2. 

<Продовження звіту, що його підписали вже у Відні фельдмаршаіІ
ляйтнант Новарра і підполковник Янда.) 

Ця варшавська телегр.:~ма була прочитана на згаданому вечірньому 

засіда'\іні. ·на ц-с; -у:,rа111сь10 1І1 представник д-р Загайкевич склав рішучнй 

·nротест і я1<наіІбільш уrоч11сто заявив, що українці не спічнуть і свої 

вимоги проведуп, силою. Д-р Загайке.вич за1<Инув фмлт. Пухальському, 

що він неда1вно зобовязався н е приймати командуван.ня польськими си

лами, поки не матиме на це згоди цісаря . Фмлт. Пухальскі вияснив перед 

Комісією, що він веде себе коре1пно, бо він дістав на це дозвіл від 

цісаря (дослівно від його Цісарського Маєстату - примітка моя, Д. М.). 

В міжчасі стало відоме становище цісаря, згідно з яким австро-угорські 

старшини можуть увійти в склад національних армій. Фмлт. заявив .також, 

що випадки, які в міжчас і за існували , випереджують зміст телеrра.ми 

і що на його погляд ці узгіднення й постанови, що їх пр1-.1йняли обидві 
сторони відносно міста і повіту Перемишль мусять бути втримані. в ,силі. 

Після цієї заяви українці заспокоїлись, і в дальшому ході засідання 

обговорено ~1 айпекучіші справи , а саме прохарчу,~ання, оліки над. хво

рими, платень для урядничого персоналу і т. п. Це обговорен.ня віµ.булося 
в приявности нового начальника Військової Командантури і шефа ін
тендантури. 

На наше домагання, щоб текст прийнятих на пополудневому засі

данні постанов був нам доручсн11І1 на письмі, з роблено їхній переклад 

з польської мови, в якій вон н були списані, на німецьку мову. На запи

тання, чи Військова Командантура погоджується з прийнятими по·ста

новами, від.повів фмлт. Штовасер, що Військова Командантура гота.ва 

прийняти суrестії по лінії прийнятих узгіднень, але вона не узалежнює 

своєї діяльности від будьякої ци1вільної влади . 

2. листопада. Військова Командантура довідалася цього дня, що 

всі військовf обєкти на захід від Сяну і в самому Перемишлі є захоплені 

польськими вояками і леrіонерами ( rімназійними учнями). Було багато 
випад.ків, що нові стій1<ові покидали ової становища, а населення грабу

вало небережене маїшо. Були також випадки, що сама сторожа маrази

нів брала участь у грабунках. 

Фмлт. Пухальскі покликав до себе командантів усіх допоміжних 
баталіонів, що мають сві1u1 постій у Перемишлі. Які доручення він їм 

дав - Військова Командантура не до·відалась. 

В полудневій пор і фмлт. Пухальскі поставив ·вимогу зліквідувати 
збройно ворохобню на залізничій стації Бушковичі. Шеф rенеращ,ного 

штабу відмовився від та1<Их заход ів, мотив•уючи це тим, що допоміжний 

баталіон 14. полку піхоти такого на1<азу не виконає і таким чином він 

буде зламаний. 

Телефон ічн е сполучення 2. листопада було ще .моЖливе коли И,zte 
про терени на захід в ід Сяну, але на початку кожної розмови, хт6~ь 

переривав взязок. Сполучення з rарнізонами на схід від Сяну .зовсім .не 
функціонували. 
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. . ' 'Впродовж дня донесено Військов і й Командантурі , що багато лікарів 

покинули само чнн11 0 шпиталі, 11авіт1, важко хворі по1{н11ул11 шп11тальні 

приміщення і багато їх згинуло під час дороги , старшини, підстаршини 

і стрільці н е одержують належних їм грошей, припинилася достава 

харч ів до військових частин, гроші в касах зареквіровано, або погра

бовано, більшість важливих війсьt<ових і державних обєктів залишилася 

без охорони. 

Ввечорі 2. листопада, військови й командант і шеф штабу в ідвідали 
Мішану Комісію з метою поділитись із нею доов·ідом останніх днів та 

годин, та з метою прийняття конечних заходів для припинення процесу 

анархії. 

Комісія пішла на зустріч міркуванням Військової Командантури . 

Рішено перейняти комісійно З. листопада найважніші уряди та обєкти. 
Військова Командантура зажадала для відтранспортування чужонаціо

нальних військовиків і цивіль,них ос іб два поїзди по 16 особових і 4 
тягарових ваrонів. Комісія погодилася, що 1від З. листопада до кожнього 

особового поїзду будуть додані по 4 особові і по одному тягаровому 

ваrоні. 

3. листопад. Дня З. листопада д1ишло до передачі урядування від

повідним комісіям. Військова Командантура усв ідомила собі, що вона 
втратила можливости продовжу,вати свою діяльність. Вона вирішила 

залишити rарнізон 4. листопада, після повної передачі справ. Фмлт. 

Сертік і rенерал-майор фон Колюрус виїхали вже по полудні поспішним 
поїздом із Перемишля. 

4. листопад. Вночі на 4. листопада змінилося несподі вано положен.ttя. 

Українське військо зайняло східню частину міста Перемишля. Згідно 

з цим, що стало відомо, В ійськовій Командантурі, українці взяли за під

ставу для свого кроку, зламан.ня поляками домовлень. Фмлт. Пухальского 

інтерновано як військово-поло.неного. В польських колах зродилося ба

жання заарештувати шефа rенерального штабу.*) 

*) Під час нарад Ліквідаційної Комісії, яка приїхала з Кракова І листопада , 

прийшло до гострої виміни думок між rрафом Скарбеком і мною. Мене зап11тали, 
що я думаю про можливість використат'И австрійськ.і бойові формації перемиського 
rарнізону для допоміжньої, охоронної служби. Я висловив погляд, що місцеві вій

сь1.<0 ві частини вже самоліквідувалися, а чужонаціональні відмовилися б стріляти до 

поляків чи українців. На заввагу rрафа Скарбека, що військо є вязане присягою вір
ности, я заявив, що в обличчі того що сталося і діється, нема rарантії щодо послуху 
наказам. Коли положення є таке, що нема ким обсадити в задовільній мірі сторо

жевих стійок у деяких відділах самої Військової Командантури, то треба ·затримати 
допоміжні баталіони для її охорони. Це викликало нервовий настрій серед поляків. 
Український провідник поділяв моє становище. Тому, що будинок Військової Коман
дантури був без належної охорони, я домагався в свою чергу охорони його при до

помозі Міліції . Фмлт. Пухальскі кинув думку, що він міг би доручити таку охорону 
польским леrіонерам. Зараз після цього запитався мене український провідник, де 
я проведу що ніч . Я відповів, що мене можна осягнути телефонічна в моїй канцелярії. 
На це д-р Загайкевич із притиском заявив, що сторожу треба буде скріпити такою 
самою кількістю українці в. Під час побуту польської Ліквідаційної Комісії в Пере

мишлі, українці поставили до мене домагання, щоб як перейняв Військову Командан

туру . Я вказав на те, що в Перемишлі находяться два фельдмаршадляйтнанти. Далі 
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Адміністрацію східньої частини міста перейняла Українська Націо-
11аJІьна Рада. Все, що дос і буJІо зроблено, мусіло бутн повторене. 

Уr<раїнська Національна Рада пішла виразно на зустріч бажанням 

Військової Команд.антури. 

Провідник української часпrнн, д-р Загаііксвич заявив військовому 

команд.антові на самому вступі, що він залишає у силі всі прийняті, до

мовлення між австрійською військовою адміністрацією і Мішаною Ко

місією, зокрема щодо незайманности чужонаціональних елементів та 

можливости їхнього виїзду без будьяких перешкод. Військова Коман

дантура досягла ще й того, що Українсьr<а Національна Рада дала ій 

r·роші на виплату залеглих місячних платень та інших витрат. Ці гроші 

здобула Українська Національна Рада шляхом реквізиції, а також з каси 

податкового уряду. Військова Командантура одержала також запевнення 

щодо охорони та забезпечення військових, урядових документів, мате

рі~лів J.нспекторату воєнних могил, та наладнання лікарської обслуги 

в шпиталях . 

День пізніше, залізничин рух був припинени?і. Виїзджаючі на захід 

поїзди були спинювані на польському боці (Сяну - додаток мій, Д. М.) 

і їх завертали назад. Ходили слухи, що поляки хотіли вимогти при по

мочі закриття дороги - звільнення полоненого свого начального ко

манд.анта. Доручення, що їх пересилав на польськиіі бік, фмлт. Пухальскі 

- не були ними респектовані . Щойно в ночі на 5. листопада, во.ни 

пропустили два поїзди. 

В годині б-ій ввечорі, Українська Національна Рада проголосила 

виіінятковий стан. У місті панував повний спокій і лад. Наступної ночr, 

як і попередньої було чути хаотичну стрілянину. 

Пізно в ночі відїхав зі залізничої стації Бушковичі, чеський тран

спорт. 

5. листопада. Малий штаб Військової Командантури заваrонувався 
перед полуднем. По год. І-ій по пол. поїзд рушив. Після короткої їзди , 

ми чул11 ·вогонь скорострілів біля Журавиці. Польські війська рушили до 

українці домагалися, щоб я взяв провід Мішаної Комісії. Це домагання я відкинув, 

.'ІІОтивуючи, що без дозволу Міністерства Військових Справ - я не можу виконувати 
жадної політичної місії і що моє ста11овище шефа генерального штабу може вияви

тись у критичному часі важлив.ішим. Після українського перевороту, 4. листопада, 
мусів я наладнати цілу низку справ. Д-р Загайкевич запропонував мені' місце в своєму 
авті. В дорозі до будинку Української Національної Ради попали ми під обстріл з ско

рострілів. В звязку з цим поширилася вістка, що мене застрілив якийсь легіонер. Моя 

їзда разом із д-ром Загайкевичем була коментована в сплетнях, навіть у поважних 
колах, що українці переговорюють зі мною щодо перейняття мною становища шефа 

українського генерального штабу. Свідомість і стан рішучої невтральности, якими 
я руководився при вирішуванні справ, які стояли передомною, м у с і л и гальму

вати односторонні тенденцї польської сторони. Врешті поляки були лихі на мене, 
що я, як шеф генерального штабу Військової Командантури виконував мої завдання 
в діля1щі інформаційної служби згідно з обовязуючими приписами. Зокрема були лихі 

за те, що я заступався за керівника відділу інформації. Я думаю, що коли мене не 
арештували, Т'О це сталося внаслідок постави фмлт. Пухальского, який мав можли
вість оцінити моє становище й мою поведінку в критичних хвилинах. - Яида, 
підполковник. 
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наступу . О год. З-ій дорога була вільна. Польські вояки говорили, що 

вогонь відкр11л11 українсь1< і вінсt,ка. Мн не бачили нічого , крім убитого 

хлопчика. Машиніст поїзду І<азав, що бачив 20 убитих. 
По дорозі до Відня хоронило нас на терені Галичи.ни, перед числен

ними ревізіями пис1,мо, яке ми дістали від фмлт. Пухальского . 

Військова Командантура Перемишль розвязалася після нашого приїз

ду до Відня. 

Новарра, Фельдмаршалляйтнант 
Янда, підполковник 

Відень, І О. листопада 1918 р. 

~ 

З ГАЛЄРІї СТАРШИН УГА 

Д-р Северин Козак (сидить) - сотник УГА 
і його брат Лев (стоїть) - четар УГА. 
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OPr АНІЗАЦІЯ УГА І П БОИОВІ ДІї 

Дмитро Бречка, 

поручник УГА 

До історії 9-ої Белзької Бриrади УГА 

Про розвал австро-угорської монархії дов іда•вся я щойно 7-го ли
стопада 1918 року, перебуваючи в тім часі з деташованою сотнею 89-го 

австрійського полку піхоти в портовім румунськім місті Браїлі. 

З Браїли дістався я з більшістю сотні австрійським кораблем до 
міста Одеси . 

Висівши в Одесі з корабля, зустрів я на вулиці свого знайомого 

австрійського старшину з тризубом на шапці. Від нього довідався я, 

що під проводом сотн. Степана Шухевича формується в Одесі з кол. 
австрійських вояків-українців транспорт до Галичини та що цей тран

спорт вже наступного дня має відійти з Одеси. До цього транспорту 

в1<лючився і я зі своїми вояками-українцями. Транспорт нараховував 

КОJІО 40 старшин і 600 вояків, включно з п ідстаршннами. Стрільці й під
старшини були озброєні в рушниці, а старшини в револьвери . Перед 

відїздом з Одеси купив я соб і тризуб на шапку і з того часу вважав 

себе вже українським офіцером. 

Майже півтори доби тривала наша їзда залізницею з Одеси до 

Підволочиськ. На залізничому двірці в Пі)lволочиськах наш транспорт 

одержав наказ від команданта двірця чет. УСС Василя Головки (мого 

товариша з львівської rімназії) скласти зброю. Від нього довідався я 

вперше про вуличн і бої у Львові, як теж про те, що, згідно з наказом 
Української Начальної Команди, всі в і йськові транспорти з України на 

захід мусять скласти зброю на залізничій станції в Підволочиськах 

і тільки тоді можуть далі їхати. Тому й наш транспорт мусів скласти 

зброю, тільки старшинам дозволено задержати револьвери. 

В тім часі транспорти в напрямі Львова відходили з Підволочиськ 

дуже неправильно. Тому чет. Головко порадив мені і ще трьом стар-
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шинам вибрати собі добрі коні й вози з і здемобілізованого майна так 

вибратись в дальшу дорогу. Ми послухали його ради. 

Без перешкод доїхали ми до Зборова. У Зборові командант місцевої 

міліції, в ранзі хорунжого, сконфіскував нам коні й вози, бо не в і рив 

Н'ам, що ми українці . Мій індекс з львівського університету, п і д п и

с а 11 и 1ї мною по-українськи. не був для нього достатнім доказом, що 

я українець. Дальшу дорогу до Львова були ми змушені в ідбути зал із

ницею. 

До Львова прибули ми напередодні закінчення польсьІ\u-українсько1"0 

nеремиря, мабуть 20-го листопада І 918 року. Наш поїзд спинився на 
ст. Підзамче. Звідтіля спрямовано нас на нічліг до казарм при вул. 

Курковій. 

Наступного дня зранку пішли ми зголоситись у Начальній Команді 

УГА, я1<а містилася ~ Народному Домі. Тодішній нач. командант полк. 

Гнат Стефанів спрямував нас до Рави Руської, мовляв, Рава потребує 
страшин . Одночасно доручив нам взяти з собою з львівського арсеналу 

200 рушниць і кілька кулеметів та трохи набоїв, бо Рава цього потре

бувала . 

Зі Львова виїхали ми вже під обстрілом поляків із замарстинівсь1<Их 

горбів та з дахів камяниць. Заночували ми в с. Ляшках Мурованих;, 

недалеко Львова. Тієї самої ночі уряд і військова залога покинули Львів. 

Про це довідалися ми від військових частин, що прямували до Жовкви. 

Мабуть вже наступного дня прибули ми до Рави Руської. По дорозі 

зі Львова до Жовкви стрінули ми сотню піхоти під командою чет. Ми
Хі!Йла Панаса, яку без набоїв вислали з Жовкви на поміч до Львова. 

Поділившись з нею частиною набоїв, з рештою зголосились ми у ко

манданта равської залоги сот. Володимира Стафіняка. Він прийняв нас 

не::шичайно сердечно і був радий, що ми привезли трохи рушниць, пару 

кулеметів і дещо набоїв. 

Команда равської залоги й військова частина , що становила цю 

за11uгу, примістилась у військових бараках при шляху, що вів з Рави 
Руської до Жов1<Ви-Львова. Залога складалася з приблизно сто стрільців, 

к ількох старшин і підстаршин та з кількох кулеметів. 

Моє перше враження з перебування в бараках було погане. Стрільці, 

n ІДl:таршини й старшини вешталися бездільна. Не було поділу Jia якісь 
відділи-чети, а старшини й підстаршини не мали службового приділу. 

Пр() це поінформували мене мої знайомі старшини, яких я застав у ба

раках, а саме: чет. йосафат Сідельник" чет. Мирослав Заворотюк, чет. 
Данило Садницький та хор . Модест Козак . Вони вс і були мої знайомі 

з 89 полку. Крім тих були ще хор. Мирон Матюк і два чи три підхо

рунж і. прізвнщ,а як11х призабув я. До них прилучився тепер я й мої 
1Rit "супуп111к11": чст. Василь Мазюк і чст. І{)ліяв .П іськсв11ч . Третій 

мііІ "су пут1111к " 1 1 ст. І ван Яворськ11іі подався в СВ()Ю ріл.11у Бс;1з •111ну . 

Старш111 111 стрічалнся з сот. Стафіняком тільки вчасі об іду іІ вечері. 

:L• •п і лаrкя я тол. і , щп перед моїм прнбуттям дп Рав11 Рус1,кпї відійшл11 

з ІJав11 л.ва віміл11 віііська в сторону Любачева. Од11н з них під командою 
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пор. Качмара, а другий - чет. Нестора Яцева. Равська залога виставляла 
застави на зал ізничому двірці і на двох чи трьох рогатках - вїздах 

до міста. 

Такий стан дався відчути дошкульно по трьох днях мого перебу

Вё:tння в Раві Руській. 

Дня 25-го або 26-го листопада 1918 року, в понеділок, селяни, що 

приїхали до міста на торг, принесли в істку, що від сторони Белзця (мі

стечко, положене на польсько-українськім кордоні) польське військо 

маршує на Раву Руську. Зорганізовані нашвидкуруч з добровольців дві 

наші стежі, одна під проводом чет. Мизюка, а друга під проводом чет. 

Ліськевича (обидва кулеметчики), виїхали коло полудня того ж д,ня 
імпровізованим броневиком з зал. станції Рава Руська в напрямі Любичі 

Королівської, щоб розвідати ситуацію. По дорозі натрапили вони на 

1юльські передні стежі. Під час перестрілки стеж був ранений в ногу 

чет. Ліськевич . Під вечір вернулися наші стежі , сповіщаючи, що поляки 

дійсно йдуть походом на Раву Руську. 
В бараках настало поденервування ... На швидку руку формуються 

<1ети, приділюється їм старшин й під.старшин , а на місто вислано стежі, 

щоб з місця мобілізували чоловік ів для оборони міста. Під проводом 

сот. Стафіняка вирушили чети назустріч полякам. Обсадили придорожний 

рів біля польського манастиря і чекали на наступ ворога. А ворог, 

не натрапляючи по дорозі на жадний спротив, посувався вперед. 

Впали перші стріли, а за ними затарахкотіли кулемети . . . По ко
роткім бою наші відділи відступили з міста і спинилися на присілку 

Камінки Липник, для відпочинку й перегрупування. Наступного ранку, 

серед мряки, зробили ми протинаступ . Поляки зосередили всі свої сили 

серед мурів манастиря і зв ідтіля немилосердно сікли по нас. А треба 
знати, що польський манастир в Раві Руській своїм положенням був 

знаменитим місцем для оборони , був свого роду твердинею на тодішній 

час. Положений на окраїнах міста, .на горбку, він домінував над містом 

й околицею. А до того був обвед.ений грубим, високим муром і від нашої 

сторони (з півдня ) оточени й незамерзлою ще тоді річкою Ратаю. Без 

піддержки артилерії й без ручних rранат, ми не могли витримати силь

ного ворожого кулеметного й рушничного вогню й мусіли без успіху 

відступити. 

На підстав і польського джерела (гл. Альманах "Угнів та Угнівщина" 

стор. 145), Раву Руську зайняв польсь1<Ий відділ під командою майор~ 

Вєчоркевича, який дня 21 листопад.а 19 18 року вирушив був з Люблина. 
Цей в ідд іл складався з двох піхотних сотень в сил і коло 300 вояків , відділу 

кінноти коло 50 шабель, двох польових гармат та б-ох важких кулеметів . 

Під час нашого протинаступу, знайшовшись з двома підстарши

нами, серед мряки, на як і йсь вули чці в околиці зах іднього двірця, ·
Іfс11адіііно попав я в руки полякам. Але, завдяки зн а1'1омству одного на

шого підстаршин11 з польським воя 1<ом (равський міщанин), який кон

воював нас до пот,сь1<0го маіі о rа, вдалося 11ам усім тrьом (під плащиком, 

що fІібито ми вертаємося з · італійського фронту додому), вирватися 



з польських рук. Польський конвоЄJіт перепровадив нас через польську 

заставу на залізн. мості й відпронад.ив в сторону села Річки. За це 
одержав від нас кількасот австрійських корон. 

Другий з черги наш протинаступ, що відбувся кілька днів пізніше, 

а в якому я вже не брав участи, був теж безуспішний. В часі цього 

другого протинаступу був тяжко ранений в руку чет. Сідель.ник. 
Вирвавшись щасливо з польських рук, я рішився податися до Угнева, 

містечка в равському повіті. По дорозі вступив я до свого рідного сел.а. 

Корнів від'Від.ати маму й рідню, з якою не бачився я довше як пів року. 

Побачивши мене, мама, сестри й брати заплакали з радости, бо до них 

дійшла була вістка, що я втопився в ріці Піяві, в Італії, якої я на очі не 

бачив. Таку вістку приніс до села "очевидець", що недавно вер.нувсь 

був з італійського фронту. Пере.ночувавши дома, наступного ранку 

вибрався я до Угнева. Тут зголосився я у чет. Івана Пушкаря, команданта 

Угнова, до його диспозиції. 

Рава Руська є вузловою станцією . Через неї ведуть заліз.ничні шляхи 

в трьох напрямках : Львова, Яворова і Сокаля. Внаслідок втрати Рави 
Руської, відкрилися для нас (і для поляків) три окремі фронтові від

тинки. Одержуючи свіжі підкріплення з Люблина і від місцевих поляків, 

ворог раз-у-раз нападав на наші слабі частини, в однім то в другім 

напрямку. 

Угнів не розпоряджав ще в тім часі фронтовими частинами. Зорга

нізована була там тільки булавна сотня, завданням якої було охороняти 

залізничий .п:вірець Угнів--Застав'є та військове майно, що залишилося 

було в бараках, близько д.вірця. Командантом тієї сотні, одночасно f;1 
цілого Угнова, був мій добрий друг з шкільних років , чет. Іван Пушкар, 

що походив з с. Вербиці, із заможньої селянської родини. Тепер, після 

зайняття поляками Рави Руської, виникла пекуча потреба зорrанізувати 

в Упюві чим скорше військові 'Відділи, щоб обсадити ними но.воутво
рений фронтовий відти.нок "У.гнів" . Тією справою зайнялися старшини 

й підстаршини, які перебували тоді в Угнові, під проводом чет. Пушкаря 

та при співпраці повітавого комісара судді Охримовича. 

На нараді старшин, в приявності повітового комісара, рішено пе

ревести в Угнівщині мобілізацію кількох річників. До поборової комісії 

в Угнові стала масово зголошуватися молодь з довколишніх сіл. Першим 

з черги зголосився озброєний в рушниці відділ добровольців з села 

Ульгівка, в силі коло ЗО осіб. його провідником був однорічний десятник 

М. Табака. Цей відділ став завязком першої угнівської сотні піхоти, 

формування якої і команду над. якою було доручено мені. Було в ній 
150 людей. Сотня вирушила на фронт, обсаджуючи відтинок з трьох 

сіл: Новосілк11 Кардинальські , Махнів і Корні. Пості1ї командн сотні був 

в Махнові . 3.вязок вдержував я при помочі вістових. 

13 між •1ас і організувалися дальші угнівські сотні. Зорr·анізова1ю 

во.0 1 ·0 чотири сотні піхоти та одну сотню кулеметів. Командантами 

СОТСІІІ · 11 тому час і булн: 'І СТ. Дм11тро ьrс•1 ка . •r ст. Андрій Шусп1кев11ч , 
чет. Оснп Табака і чет . Максим Гнідець . Командантом сотні скорострілів 
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був хор. Євген Микулович. З тих сотень постав перший угнівський курінь 
піхоти під. командою чет. Пушкаря. Крім цього зорганізовано технічну 

чету під командою чет. Михайла Чіха, відділ вершників під проводом 

бул. ст. дес. Михайла Палюшка і відділ постачання під командою пор. 
Лева Дорожинського . До Угнова приділено сотню польової жандармерії, 
яку зорrан ізовано на Камінках після уступлення наших частин з Рави 

Руської. КомандаJітом тієї сотні був чет. Семен Трусевич. 

Сотнями обсаджено якстій бойовий відтинок "Угнів", що тягнувся 
від с . Новосілки Кардинальські (прикордонне село) крізь села: Махнів, 
Корні, Річки до с. Забіря включно. Командантом цього відтинку був чет. 

Іван Пушкар. 

Ворожі частини знаходилися в тім часі: в Раві Руській, на філь
варку в с. Гребенному (кіннота) та в містечку Любичі Королівській (пі

хота, артилєрія) . Звідтіля вони висилали свої стежі й робили напади 

на довколишні наші села: Корці, Махнів, Річки, Забіря, Гійче, Синьковичі . 

Напавши на село, стягали к.онтрибуцію з селян в харчах, одежі (ко
жухах) , безрогах, а, награбувавши всього д.О'Волі, верталися з "воєнною 

здобиччю" до місця свого постою . Найбільше з усіх сіл терпіло с. Корці, 
положене близько залізничого шляху Белзець-Любича-Рава Руська. 

Впродовж грудня 1918 року uоляк и с ім разів нападали на це село. Під 

час одного нападу перевели , як звичайно, грабункову реквізицію се

лянсь1<ого майна та забрали з собою 46 селян. 
Дня 15-го грудня 1918 року прибув для скріплення Угнівського 

відтинку курінь піхоти 36-го полку ім. гетьмана Мазепи, під командою 

пор. Петра Шлемкевича. Курінь склад.ався з чотирьох піхотних сотень 

та одної сотні кулеметів. Командантами сотень були: чет. Степан Васкан, 

чет. Юрко Мельник, чет. МикЬла Арсенич, хор. Ярослав Чубатий і хор. 
Іван Лемішка. 

Майже одночасно із прибуттям куреня, прибув до Угнова сот. Во
лодимир Стафіняк й перейняв команду угнівського відтинку. його адю

тантом був спершу хор. Мирон Матюк, а потім хор. Іван Лемішка. 

Згодом прибув ще на підкріплення наших сил відділ чорношличників 
з Холмщини .в силі І<оло 50 козаків, під проводом сот. Ярощука. 

У відплату за висадження зал. мостів і спалення бараку, нашими 
відділами , в Белзці та Любичі, поляки протягом к ількох дн ів атакували 

сильно с. Корні. Сотні пор . Шлемкевича завзято боро.нили села. Але під 

напором переважаючих ворожих сил були змушені відступити на краще 

укріплені позиції до с. Вербиці. Два чи три дні після цього наші частини 

знову зайняли с. Корні, при чому уступаючий ворог спалив його. Де

сятки польських трупів вкрили поля довкруги Кор.нів . 

В тім часі прибула до с. Підд.убсць перша з черги батсрія артилерії 

під к-дою пор. Івана Околота. На в ідтинку Угнова вперше в тііІ війні 

за 1·рали українські гармати. 

. В перших днях січня 1919 року в ідбувся сильни й ворожиіІ нічниіІ 
на пад на с . Махнів. Наша залога села була надто слаба (60 .r~юдей), 

щоб в ідбити воро1·а. Тому, після короткої рушничної перестрілки, на-
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казав я своєму відділові від.ступити до В ільки Вербицької (присілок 

Вербиці). Другого дня прийшла нам допомога з двох чи трьох угнівських 

сотень, під проводом чет. Пушкаря і ми зробили протинаступ і відбили 

село Махнів. Поляки , які зайняли село попереднього дня силою трьох 

сотень і відділу кінноти, мали тоді великі втрати в людях і майні. Ми 

здобули д·ві польові гармати і коло 1 О кулеметів, кільканадцять осідла
них коней і полонених. Махнівські поля встелилися польськими трупами. 

Поляки в паніці подалися в сторону села Тенетиськ і Любичі Королівської. 

Цей наш успішний протинаступ настроїв бадьоро наше вояцтво і мах

нівських селян. Ще довгий час розказували мені махнівські rазди, як 

то вони помагали нам бити ляхів, чим попало, коли польські вояки 

хотіли ск ритися в їхніх стодолах і хлівах перед "гайдамаками". 

Після того проти.наступу залишились в Махнові моя сотня і сотня 

чет. Осипа Табаки, а інші відійшли на другі села відтинку "Угнів". 

Другий з черги більший польський наступ на Махнів відбувся на 

сам наш Святвечір, б-го січня 1919 року. В Навечеріє Різдва два rімна
зійні учні з Угнова привезли вечерю для наших сотень. А ввечері приїхав 
до нас чет. Пушкар, в товаристві чет. Михайла Чіха і кількох вершників, 

щоб спільно з нами поколядувати. Незабаром опісля прийшла на нашу 

кватиру, що містилася в школі, д.очка пароха о. Яцева, п-ні Слава Яре
мова і запросила старшин на вечерю. На її прохання і за згодою Пуш

каря пішли ми туди, зарядивши передтим гостре поготівля. Після вечері 

вернулися всі до школи, де колядували разом зі стрільцями . Опісля 
четарі Пушкар і Чіх поїхали санками в сторону Руди Журавецької "на

полохати ляхів" деревяною тарахкавкою, що імітувала кулемет. Чет. 

Табака і я пішли на інспекцію сотень. Моя сотня виставила тоді чотири 

застави, а то: на присілку Вусики, на фільварку від сторони Корнів, 

на дороз і від сторони Руди Жура·вецької і на горбку від сторони Жу

равців. Остання мала найважче завдання, бо була найдалі висунена 
в напрямі ворога. Я вибрався спершу до застави на фільварку, що була 

під командою дес. Юрка Білого. Тут почули ми три стріли від сторони 
Журавців. Був то умовлений знак, що наближається ворог. Доручивши 

дес. Білому скріпити заставу, пішов я негайно до села, щоб зясувати 

ситуацію. (Не пригадую собі, чи говорив я десятникові про те, що 

Пушкар був у нас н а вечері). В шкільному будинку не застав я вже 

нашої резерви, ні взагалі нікого зі старшин і стрільців . Надбіг мій со

тенний кухар і сказав, що поляки вже на подвірю Чорнобая, де стояла 

сотенна кухня. Тоді поб іг я в напрямі місцевого цвинтаря, де повинна 

була бути наша резерва з сотні чет. Табаки. Була густа мряка. Чет. 

Табака, побач ивши, що хтось заходІПh його з-заду, націлився на мене 

і крикнув по-польськи: "стуй , 1по єст?". Догадуючися по рості, що то 

Табака, крикнув я: Брсчка! " Ну, маєш щастя", - с 1<азав він до мене. 

Ми вирішили відкрити корот1<ий, але сит, ннй вогонь з рушни1t1, 'В сто

рону цвинтаря , бо з тієї сторони почули мн я1шіkь шелест. Після кількох 

ХВІІЛІ1Н заста нО F\/1JlІІ МІІ ІЮГОНh і Т()JІ. і почул и в 01{0Л11Іtі ІtR/1/ІТаря зойки 

IIOЛJ,CbKUIU MUBUIO "дJІ51 Бо1 · а! " А ПОЛЯІШ BBCCJ, ч;~с uпсрто мовчали, не 
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стріляли , бо як опісля ми довідались від полон ених вояків, вони вирішили 

заіін51ти Махнів без одного стрілу. Така ситуація на фронті та ще серед 

густої нічної мряки, без змоги освітлити терен, впливає відємно на боє

здапrіст1, війська. 

Не було іншого виходу, як вийти з села в сторону Вільки Вербицької. 
А тимчасом чет. Пушкар, як довідався я пізніше від чет. Чіха, почувши 

три стріли нашої застави, вернувся до села, всів на коня і в товаристві 

чет. Чіха та своїх вершників поїхав дорогою, що вела від шкільного 

будинr<у в напрямі фільварку, щоб нивами 1і полями між селом і Вусиками 

продертися до Вербиці. І тоді сталася трагедія. Моя застава на філь

варку . почувши тупіт кінських копит недалеко за своїми плечима, думала, 

що то наближається польська к іннота і відкрила 1<рісовий вогонь. Кулі 

по1tілил 11 чет. Пушкаря . Важко раненого відвезено до Вербиці, де вна

СJІ їдок упливу крови він незабаром помер. його рідня похоронила його 
в rіл.ному селі. 

Після смерти Пушкаря 1<оманду першого угнівського куреня піхоти 

перебrав пор. Семен Трусевич, а команду сотн і польової жандармерії 
хор. Модест Козак. 

Впродовж січня 191 9 року, на відтинку "Угні·в" приходило часто 
л.п боїв з поляками. Завзяті бої відбулись в тім часі в селах: Михайлівка, 

Карів та в місті Угнові і на його передмістю - Заставю. Бої проходили 

з і змінливим щастям. В бою під Михайлівкою згинув м. і . чет. Анатоль 

Гуссв , в Карові чет. Юр1<0 Мельник, а в бою під Заставям командант 
куреня чет. Степан Васкан, який перебрав був команду цього куреня 

п ісля nоранення пор. Петра Шлемкевича (в с. Річках) . 

На місце сот. Володимира Стафіняка, я1<ий отримав відпустку, ко
манду відтинка "Уrнів" перебрав сот. Василь Хромяк. 

З кінцем січня 1919 року поляки повели були сильний наступ на 
відтинку "Угн ів" . Наш і частини були змушен і відступити до м. Кристи

нополя, над Бугом. Але, скріплені негайно сокальськими сотнями, зробили 

пrотинаступ і відперли поляків до м. Белза. Від того часу почалася наша 

облога Белза, яка тривала аж до 14-го травня 1919 року, т. є. до часу, 

І{f)ЛИ з приходом польської армії rен. Галлера до Галичини поляки повели 

були наступ на цілім га.r~ицьк ім фронті . 

Угнівський курін ь та курінь погибшого чст. Васкана, пів сотн і кін

ноти, відділ польової жандармерії та одна батерія артилерії стали завяз

ком 9-ої Бриrади УГА. Звали її "уrнівською бриrадою". В часі облоги 
Белза переорrанізовано цю бриrаду. До бриrади приділено один курінь 
піхот11 з равського відтинку, під к-дою пор. Бабія. його адютантом був 

чет. Воронка. Команду над угнівським куренем передано пор. Заворотю

ков і. його адютантом був спершу хор. Іван Вітик , потім чет. Василь 

,ТJах, а після нього чст. Ярослав Чубатиіі. Курін1, Васка11а приділено до 
І О Бриrад 11 УГА. До 9-ої Бриrади приділено ол.ин гарматній пплк ( 4 ба
тср ії) , під провпдом епт . Біркенава. Кпм;~нда1 1 тР111 кі1111ої с от1-1і став чст. 

М11ха ііло П а11ас . П р11 Gp11raд i створено відJ1 іл поста•1ан 11 я під проводпм 

пор. ,'\~11 зп ка . JІіквідупчнм старшшюю став рах. ч стар Гr1щь Салюк. 
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Польовим духовником іменовано о. Михайла Твердохліба. Команду · на:в. 

11~реорганізованою бриrадою, яку з того часу стали називати "Белзькою~~. 

обняв сот. Богуслав Шашкевич. До його штабу належали пор. БачинсьнИй 
й пор. Олександер Ганицький. · " •11 ;: 

Під час облоги м. Белза, наші кількакратні наступи на це міст·о· не 
,І(али бажаного успіху. Поляки укріпились ·в Белзі з усіх сторін і звідтіл'я, 
час від 'Jacy, робили випади на довколишні села, де бу.і~и розміщені н·аw1 
сотні. Маючи около 40 кулеметів, поляки обсадили ними вс і ваЖЛияіwі 
позиції в Белзі і сікли по наших розстрільнах навколо міс1'а, завДаЮч'1~ 
t1ам багато втрат в людях. 'і. ~ 

Вчасі облоги Белза відбулась одна знаменна подія. Командант брw
rади отаман Шашкевич склика'В був одного разу до Кристинополя·J в·ti k 
старшин бриrад.и для вислухання їхньої думки іцодо запропонов:а~оі 
!'великою чвіркою" т. зв . лінії Керзона, як бази для замИр~ннЯ з h·олЯками . 
. Всі страшини заявились тоді проти прийняття такої тtропоЗиції~ мовлsfв, 
будуть дал і боронити й боротись за слушну Н'арод.ну справу. 

. ·дня 1 4-го травня 191 9 року поляки повели були загальний наступ 
}fa цілім українсько-польськім фронті. Відтоді бриrада· бул·а безпер~~Ив~ 
у відступі, аж до розпочаття нашою армією т. з·в. чортківської офен3Иви. 

В часі відступу, бриrада не мала поважніших сутич·ок з· полЯкамИ. В тому 

часі 2-ий курінь бриrади, до якого належала моя сотня, зробив вдалИй 

напад на с. Тростянець в брідському повіті , здобув кіJіf:.ка tарма·т; · ку.Ле._ 
. . б б . ·• " мет1в 1 за рав агато полонених поляюв . . :.·: . . ; : : ~ ·. •_:-..: =- :: · .. :'. : :::,J 

· Під час чортківської офензиви, Начальний Вож·;ць УГА;· rен: ·rреі<ів, 
призначив на команданта бриr;щи сот. йосафата ФеЩура; а:на :адіоtайfа 

бриrади сот. Миколу Пенчака. З rрупи ·отам. Мартиновича,· Яkа :ДЕ!°ржаіtа 
:фронт проти большевиків над. Збручем коло · Гусят-йна;· ЯриДІЛенО-"~~о 
·бриrадй курін ь піхоти під к-дою сот. Шмідта. ~й курі.і-іь ·мав· 1tри·-с0т~і, 
'Якими командували: пор. Михайло ДавИбіда, · пор: · -Омещін ' Іарнове'Цьі<Ий 
і пор. Дмитро Лабач. Крім цього була ще сотня кулеметіє, якою коман

дував пор. Клим Стефанів. Чету звязку вів пхор. Зенон Стефанrв, згодом 
підвищений до ступеня хорунжого. його заступником був пхор. йосип 
Джаман (помер на тиф) . Над.ніпрянецh, хор. Андрій Чернявський, f<(.)~ 

-мандував саперською четою. Сотні мали в ід 150-200 людей бойового 
стану і по два легкі кулемети . Сотня кулеметників мала 8 важких ку
леметів "Шварцльозс" . Командантами чет в цііі сотні були такі стар
шини: чет. Василь Шмата, чет. Ярослав Фльорчу1<, чет. Ганс Біш ·(ві:.. 
д-енський німець) і пхор . Василь Станrрет, під.вищений згодом до ступеня 
хорунжого. Хор. Станrрет та хор . Зенон Стефанів були в тім часі 
17-літними юнаками. Із зал оман ням чортківської офензИІви, 9-та · бриrада 
~ГА, в складі трьох курен ів піхот11 1 одного гарматного полку та од11ої 

кінної сотні, відступила за Збруч разом з цілою УГА. Сталося це І 6-.-го 

липня 1919 року. 

За Збручем наступила нова організація бриrал.и. Курінь пор. Бабія 

:ві11,іфнов .ДО б-ої rавсt, І<ОЇ І>р 1н·ад11. Пі~ля віл.хол.у сот. Wмiдrra , що 

с.вого J<уреІІ?І ·. Всі nони , доnідаuшнсь,- що мен~ ВИІОfИІ<ано до- к-ди ПО.[ІК}', 

.8.3 



вернувся до Австрії, команду над його куренем обкяв пор. Давибіда, 
а його сотню перейня•в пор. Василь Гузій. Курінь пор. Давибіди став 

першим куренем бригад.и. Другий курінь залишився далі під к-дою пор. 

Заворотюка. До бригади приділено жовківський курінь під к-дою сот. 
Березюка. Цей курінь став третім куренем бригади. При бригаді зоргані
зовано технічну сотню, яку провадив пор. Михайло Чіх, а його заступни

ком був хор. Михайло Мостенський. Харчовим старшиною бригади став 

пор. Міллер (жид), а ліквідуючим - рах. чет. Гриць Салюк. Лікарем 

бригади був сот. д-р Маврикій Юда, а потім д-р Лев Сосенко (помер 

rta тиф). Польовим духовником, .на місце померлого о. Твердохліба, став 
за~:-ально поважаний, добрий проповід.ник і зразковий душпастир, о. Іван 
Брикович, кол. парох Кривенького, гусятинського повіту. Ксмандантом 

обозу бригади був пор. Іван Заваликут, родом з Кривенького . 

Після корQткого відпочинку, 9-та Бригада. спільно з іншими брига

дами УГА, Дієвою Армією УНР та з відділами українських повстанців, 

пішла походом на Київ, здобувати від большевиків столицю України. 

По дорозі звела більші бої під Жмеринкою, Калинівкою і Бердичевом. 

В бою під Калинівкою 1-ий курінь мав даволі високі втрати забитими 

і пораненими. М. і. поляг там курінний адютант чет. Василь Чорнописький, 

що посмертно був іменований поручником. По здобутті Бердичева, бри

га.да перебувала там на короткім постою. Звідтіля перекинено її до 

Хеастова, як резерву частин , що наступали на Київ. 

Слід при цьому зазначити, що місцеве населення, за вийнятком кіль
кох збольшевичених сіл, безпосеред.ньо за Збручем, ста·вилося скрізь 

дуже прихильно до галицьких військових частин . Воно було щасливе, 

щ~ звільнилось від грабежів большевицьких ватаг. В галицькій армії 

воно бачило здисципліноване військо. Був випадок, де один багатий 
куrіе-ць-ж'Ид, з міста Бар, пропонував одній нашій частині залишитись 

у І>арі на Д(')ВШИЙ мстій, при чому на прохарчування тієї частини офе
рував від себе поважну грошову суму. 

Після .відступу наших частин з Києва, бригада брала участь в боях 

з большевицькими частинами Котовського, що пробивалися з Одеси на 
північ в район Попельня-Бровки-Харліївка. В бою 1-го куреня під 

Харліївкою попав до полону важко ранений чет. Фльорчук, який ща

сливим збігом обставин вернувся в 1921 р. додому. 

Бригада короткий час стояла на фронті під Житомиром, над р. 

Тетерів, беручи участь у великому бою за Троянів. Звідси перекинено 

бригаду на протиденікінський фронт в район Липівця. Тяжкі бої звела 
бригада під Скибенем і Оратовом. При здобуванні зал. станції Оратово 

ранено мене і двох моїх підстаршин, четового бул. ст. дес. Юрка Білого 
і дес. Василя Шевчука (моїх односельчан). Внаслідок тяжких ран, обидва 
названі підстаршини незабаром померли . 

Осінню 1919 року і зимою 1919 року кинувся тиф серед наших ча
стнн. Багато старш1111 , підстаршнн і стрільці в відііішли до шпиталів, 

або залишнткя масово по селах на шляху 11ашого походу. Не пощад1rв 

тиф і 9-ої Белзької Б"ригади . Дійшло до того , що з ціло'і бр11га,!щ зали-
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шилось здоровими й боєзд.атними коло 60 осіб (старшин, підста.рШии 
і стрільців разом). З решток бриrади сформовано тоді дві сотні, одну 

сотню піхоти під к-дою пор. Петра Гнате.ва і другу кінну сотню nід 

моєю командою. Такий стан тривав аж до весни 1920 року. 
В тому часі померли на тиф м. і. лікар бриrади д-р Сосенко, чет. 

Іван Бичик з Угнова, ст. дес. Дмитро Чорнобай з Махнова і чет. Степац 
Олійник . 

Після заключення договору з большевиками, бриrаду перейменовано 

спершу на "9 Бриrада ЧУГА", а з годом на "4-ий піхотний полк ЧУГА". 

По якомусь час і, з припливом виздоровленців, сформовано знову 
два курені піхоти 4-ro полку ЧУГ А. Командантом цього полку став не
звнчаfІtю відважний та хоробри1u1 сотник Петро Газдайка, а адютантом 

полку - сот. Микола Пенчак . Першим куренем командував пор. Лабач, 
а другим - я. В моєму курені адютантом був чет. Ярослав Чубатий, 

а командантами сотень: першої - чет. Степан Бродик, другої - чет. 

Хаврона, третьої - чет. Євген ПаздрііІ , а сотні 1<улеметів - пор . Ва

силь Мизюк. Четовими були: чет. Гузар (жид), чет. Євген Микулович, 
чет. Іван Матвіїів, хор. Михайлюк, хор. Чорній, хор. Юліян Політило, 
хор. Апостол і хор. Юрчишин. Політичним комісаром куреня був чет. 

Василь Вербовий (мій односельчанин ·- правник) . 
Після сформування полку, відбулась в містечку Чечельник перша 

й остання зустріч полку з представниками "революційного" уряду Украї

ни : Порайком, Затонським і Михайликом. Відбувся перший большевицькнА 

мітинr з 4-им nолком ЧУГ А. На мітингу промовляв палко Порайко, 

взиваючи стрільців до порахунку з і старшинами. Після цього відбувся 

парадний марш нашого полку перед названими большевиl.(ькими вата:ж

ками . 

Небаром потім вислано наш полк на проти-польський фронт в око

лицю м. Летичева. Було це на сам наш Великдень 1920 року. 

На фронті ми1-tали дні за днями, без будь-яких сутичок з ворогом. 

Одного весняного д.НЯ, під вечір, прибув до мене вершник від ко
манди полку з усним наказом, щоб я негайно зголосився в команді 

полку, постій якої знаходився яких 5-6 км. від фронтової лінії. Взя·вши 

зі собою одного верншика, якстій верхи подався я до к-ди полку. Мені 
назустріч виїхав адьютант полку сот. Пенчак . По дорозі він поінфор
мував мене про плянований переворот УГА і спитав, яка моя думюа 

щодо цього ? Почувши від мене позитивну відповідь, сот. Пенчак розпи

тував мене далі про настрої в мойому курені серед старшин і стрілецтва, 

та чи немає в курені яких відкритих прихильник ів большевиків . 

Коли прибули ми до команди полку, сот. Пенчак зреферував свою 

розмову з і мною сот. Газдай ці, який був тоді 'В неввичайно доброму 

настрою. Одержавши .від сот. Газдайки відповід.ні інструкції щодо часу 
й порядку нашого перевороту, відїхав я до місця свого постою. 

В міжчасі надвор і вже добре було стемніло. Увійшовши до своєї 

кватири, яка була одночасно й канцелярією куреня, застав я там всіх 

своїх сотенних і четових старшин, а між ними й політичного комісара 
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бу,лн 1~ікаRі ді:шат11с~" sші 1-юn11ни пр11Rезу з к-ди пnлку, Та я збуR. ·їх. 
>1<.~ртом, 1юраднв не 1·аятн дЩ)СМІІn часу і піт11 в11с11ап1ся, · бо невідомо, 

яка МQЖе бути ніч на фронті, 

Відійшли ... За Я1<у годину пОІ<ЛИІ<ав я до себе тіль1<и командан'Гів 
сотень і політ. 1<омісара та поінформував їх про плян перевороту. Зраділн 

есі і1 Відійшли з п1м, що в год. З-ії1 ранку буде заалярмоваю1й курінь 

до походу на призначене йому місце. До того часу заборонив я ї-м :nо
umрювати далі цю вістку. 

' { Точно в год. З-ій ранку заалярмовано курінь. Вояки збіглися на 
зr'ЬрИ· призначене місце збірки. Почувши від мене, що УГА зриває договір 
та'що з тією хвилиною ми всі знову стаємо тим, чим були перед злуко·ю 
3 "6оль·шевикамИ, "іаскоче.ні такою несподіваною вісткою кинулись мер.: 
Щій "скидати зі своїх шапок зненавиджені червоні 1<окарди, а на їх· 
м'ісце закладати тризуби, витягаючи їх "з-під поли". На очах багат1,ох 
видно було сльози з непритаєної радости, а в рухах рук якесь, оправдане 

у "Випадках зворушення, поденервування. Ця хвилина лишилась у ме.не 
нёЗабутньоІо їйі. Ціле Життя. 
· • \ )J,1si~~c51 Цё'2з-ГО' Їщітня 1 ·920 року в с. Микулинцях. З тим дне~ наШ 
nоЛк nрибр.ав-нhву"'"З-:.Иt:Г 'Піхотний полк УГА". . ' 

...... , : r 
Полк ІВико.нав як слід доручене йому завдання і зараз таки першого 

д1і~Гnеревороту увійшов у бій з бо.~ьшевиками. Мій курінь приділено н~ 
ч~~·nеревороту . під к-ду сот. Косара, команданта, здається, З-го . п.п:' 
Уfд~·· но· тр"ьох чи чотирьох днях полк одержав наказ скласти зброіО 
поЛЯ*.а~. Такий самий наказ одержали були й інші полки Yt А. ·· · 
' ' ~ ,· • • • і • " '{ 

":. J:!~ о~нq~! ... ~~<?ВОР,ення з поляками, УГА мала відійти в запілл~, 
rі~реорtанізуватися і потім разом з Дієвою Армією УНР рушити на 
большевиків, ,відбивати столицю України. Та, як звичайно, поляки· "не 
.іі.о~ри'Мали слова. Коли УГА склала зброю, поляки інтернували її в та
боRах в . Проскурові і Фридрихівці, а потім старшин і деяких підстаршин· 
в1Иttёз.Ли · в nолон до Тухолі, на Поморя, а решту підстаршин і стрільців 
р63пустили домів. 
·· "· 13 такий підступний спосіб поляки зліквідували· Українську ГалиЦь~у 
Армію. ' В Тухолі опинилося З8 старшин кол. 9-о{ Бригади. 
" "·деякі старшини втекли з Тухолі до Чеха-Словаччини і там покін
чйли студії. Були це: сот. Пенчак Микола, пор. Козак Станислав, чет'. 
4у6атий Ярослав, чет. Гуцуляк, рах. чет. Салюк Гриць, хор. Гарячий' 
і' хор. Дорош. 
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Григор Славута 

пор. УГА 

До історії 18-ої Тернопільської Бриrади 

Григор Славута 

В доповненні 1<оротеt1ь1<ого нарнсу про 
18-ту бригаду УГА. якиіі с поміщений в І-му 
томові "Матеріяли до історії УГАрмії", на 

стор. 126, бу ду старатись принайменше ча
стково представити історію ловстанння і дії 

18-ої бригади УГАрмії. Користуюсь для цьо
го тільки своєю памятю. 

18-ту бригаду сформовано під час сла
ветноУ ЧортківськоУ офензиви, в часі посе
редньої загрози зайняття міста Тернополя 

польсь1<ою армією. В склад. цієї бригади увім
шли: запасний Кіш ОкружноУ Команди в Тер
нополі, сама Окружна Команда, полева жан
дармерія, інтендантура Окружної Команди 
та всі інші військові формації. 

З тих всіх формацій сформовано: 1) Штаб бригади: командант 
сот. Ілько Цьокан, його адютант пор. Олекса Олійник, начальник штабу 
пор. Григор Славута, ін-гендант сот. Микола Кошак і сот. Лука Налу
ковий, командант жандармерії сот. Микола Алиськевич, відділ кінноти 

пор. Василь Шкварок, звязок пор. Ілько Саламаха, відділ рахунковий 
пор. Володимир Чубатий, а господарською частиною зав ідував чет. Осип 
Хома . 2) Два курені піхоти, пів батерії полевих гармат, технічна сотня 
і санітарний відділ. Прізвищ командантів тих всіх частин, ло 47 роках, 
не памятаю. Знаю, що одним куренем командував лор. Назаревич, а дру

гим пор. Саляк. Також не памятаю ані бойового ані харчевого стану 

нашої бригади. 

Воєнна ситуація на фронті змусила вимарш бригади з міста в стані 

незак інченого формування. Бригада вирушила на Схід в напрямі Грима

лова-Скалата вздовж Збруча. Осягнувши містечко Скалу над річкою 
Збруч, команда бригади од.ержала наказ навязати звязок з Червоною 
Армією і представити Уй, що наша бригад.а мусить перейти річку Збруч, 
але без наміру атакувати частини Червоної Армії, а тільки в ціли виміни 
у місцевого населення набоїв і рушниць за сіль і нафту, бо наша бригада 
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знайшлапт у niil11i з пnлs11<:1м11 n Т51Ж І(()МУ пnлnжс1111і 11 с м:1ю•111 набnїв, 

та що галицьк і частини псрсіідут1> тільк11 вуз 1<ою пр111·ран 11ч ною полосою 

вздовж Збруча до містечк а Волочиськ , а зв ідтам завернуть назад до 

Галичини. 

У виконанні ц1,пго на 1<азу дслсrа1lіЯ бр 11 rади перейшла річку Збруч , 
а за нею подалася також ціла . бриrада, ие в 11ж идаючи відпов іди від 

команди Червоної Армії. Червоиа Армія трималася пасивно. Не було 
ніяких бойових сутичок, бо ч ервоноармійці уиикали контакту з нашими 

частинами. 

Місцеве населення початково не могло зрозуміти ситуац11 1 зайняло 
вижидаючу поставу і називало нас "англічанами". При вході до села 

були великі таблиці з такими написами: "пройдисвітам, собакам і сал
датам вступ воспрещається (забороняється). " Були часті випадки, ко

ли наші частини зближалися до села, то там дзвонили дзвони і в той 
спосіб пов ідомлювано громадян про щось небудение. Тоді входила до 

села делеrація бриrади і представляла управі села хто ми є і за чим 

ми прийшли та просила про вступ і побут в селі. Щойно тоді виясню
валася ситуація, населення почало всюди ставитися до нас дуже при

вітно і радо міняло за сіль і нафту набої та зброю, чого там було дуже 
багато і наша бриrада на цій виміні багато скористала. 

Опісля бриrада перейшла до Волочиськ, а потім через Підволочиська 
до 'Тернополя. Звідси рушила дальше в напрямі Львова за частинами 

І-ого Галицького корпусу, які підсилені згаданою амуніцією почали по

бідну офензиву, але не надовго, бо від Золоч ева почався другий відворот 
УГАрмії на полуднє, тим разом вже за Збруч . 

Тепер 18-та бригада перейшла знову через Тернопіль до Микулинець 
і в тому часі взяла участь в бою з поляками над річкою Стрипа, н а степах 
на заході від Микулинець. 

Під час переходу нашої УГАрмії через Збруч 17-го липня 1919 року 
на Надніпрянську Україну, 18-та бригада сторожила міст на Збручі 

для переходу бригад УГ Армії та остання перейшла річку Збруч в ночі 

з 17-го на 1 8-го липня 1919 р. Технічній сотні під. командою чет. Лео

польда Шерера прийшлося зривати міст на Збручі вже під вогнем во

рожих скорострілів. Польська артилерія обстрілювала вже село Збриж 

(на східньому берез і Збруча) , підготовляючи терен для наступу своєї 

піхоти . 

За Збручем бриrа.да мала один ден ь відпочинку в містечку Ланцко

руні, а потім подалася до Проскурова, а з.відти до містечка Полонного , 

щоб крити від заходу .від польського наступу корпус Січових Стрільців 

(київських) та бригади 11-го Галицького корпусу, завданням яких було 

очистити терен і залізничи й шлях Коростень-Овруч, що його обороняли 

наіікращі частини Червоної Армії. 

Вкоротці перейшла наша бригада з Полонного до )Китомира, де 

примістилася в тому часі команда 11-го Галицького корпусу і тут 18-та 

бриrада була роз.вязана, бойові сотні приділено до других бригад, ко

мандант бригади сот. Цьокан в ідійшов в розпорядження Начальної 
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Команди УГАрмії, а пор. Гр . Славуту приділено до оперативного штабу 

11-го Галиц1,1<ого 1<орпусу. 

* * * 
Згадуючи вкоротці історію повстання 18-ої бригади, ЯІ<ОЇ головною 

складовою част11ною був запасниіі Кіш О1<ружної Команди в Тернополі 

та старшини, звязані з тою бриrадою, мушу згадати теж і отамана (.ма
йора) Івана Федоровича, якого в тому часі не було вже в Тернополі 
з причин мені не знаних і тому тільки нема його прізвища в цій історії 
18-ої бригади, але імя його записане в історії О1<ружної Команди в Тер
~юполі і не сміє бути забутим. 

Граф Володимир Федорович був знаниіі в австрійс1,кііі армії я1< майор 

кінноти і як такий, по розпаді австрійської монархії в І 918-го року доб
ровільно зголосився до УГ Армії, хоч .властиво повинен був зголоситися 

до польської армії з огляду на своє виховання в польському дусі, далі 

з огляду на свій шляхоцький стан і високий військовий ступінь. 

Цього він не зробив, бо, видно, що з відбудовою української дер

жави на землях Західної Области Української Народної Республики зга
дав, що і він зроду Українець і як такий обовязаний станути в ряди 

українського війська, а не польського, з яким може лучили його часи 

активної військової служби. 

Рідна українська душа, національна гідність і бойовий характер 

виявилися в нім в дуже благородній і 1"Вердій формі як старшини україн

ського війська. 

Державний Секретаріят Військових Справ приділив його до за

пасного Коша при Окружній Команді в Тернополі, як його першого 

команданта. 

В тому часі, по розпаді Австрії, верталися з України австрійські 

і мадярські війська, які на границі, в містечку Підволочиська, на заліз

ничому двірці, на наказ української влади, складали зброю і військове 

майно. На випадок відмови, команда двірця вживала сили. 

Тоді то зявилася в містечку Микулинці, кільканадцять км на полудне 

від Тернополя, озброє.на по зуби сильна військова частина польських 
вояків, яка відмовилася зложити свою зброю і силою старалася виїхати 
з Микулинець на зах ід до Західної Галичини. Стаційна Команда в Ми

кулинцях негайно повідомила про це Окружну Команду в Тернополі і 

просила про поміч. Відносний наказ Окружної Команди дістав отаман 

Вол. Федорович, який негайно створив у своїм запасн ім Коші відповідний 

сильний відділ і особисто на чолі цього відділу, виїхав до Микулинець, 

силою роззброїв ту польську частину, старшин взяв в полон і передав 
їх Палевому Судові ·в Тернополі. 

Після закінч ен:ня українсько-польської війни, осінню в 1919 році, 

польсь1<ий про1<уратор в Тернополі дав припоручення арештувати от. 

Федоровича в звязку з і згаданим розоружен.ням в Микулинцях, поставив 

його перед суд. в Тернополі , а суд видав вирок , яким засудив от. Вол. 

Федоровича на 20 літ вязниці. Цей строгий і несправедливий вирок 

польського суду залишився чомусь без широкого розголосу серед україн-
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~і_в, перейшов в забуття і таІ(ІІМ чином пр ізвища от. Вол. Федоровича 

нема чомусь н<1 сторінках історії УГАрмії за Rийнят1<ом про підвищення 

йо1·0 Д.С.В.С. о один ступінь вище, а саме до ступня підполковника. 
( Гляди: "Матеріяли до історії УГА", том 2-гий, стор. 302.) 

Незалежно від цього його пр ізвище повинно бути записане золо
т11мн черенками в історії нашої визвольної боротьби . 

КОМАНДА 18-Ої БРИГ АДИ 

СидЯть відліва: сот. василь Болюх, пор. Антін Дудар, пор. Олекса Олій
ник - адютант бриrади, сот. Ілько Цьокан - командант бриrади, пор. 
Григор Славута - начальник штабу, сот. Микола Кошак - інтендант 

бриrади, сот. Іван Стадник, сот. Гриць Куріца. Другий ряд - стоять від

ліва: н.н., чет. Ілько Посмітюх ,чет. Дмитро Ладика, пор. Микола Малиць

кий, чет. Володимир Чубатий, чет. Осип Хома, сот. Микола Алиськевич, 

пор. вет. н.н., хор. Музичишин, сот. Лука Налуковий, пор. Михайло Зимак, 

пор. Леопольд Шерер. Третий ряд відліва, в горі: пор. Василь Шкварок, 

чет. Чорний, пор. Ілля Саламаха, н.н., хор Жила, чет. Палівода, хор. Ре-
менюк, чет. Роман Стариків, чет. Василь Грицишин. 
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Тимотей Мацьків 
пор. УГА 

.·, , . 

. ' 

· ~ 

З-ий гарматний полк УГА 

Тимотей Мацьків, 

як четар австрійської армії. 

3;1Rяз1<ом З-ого 1·арматного полку 
У.Г.А. була псrша станиславівська ба
терія, яка під командою чет. Т. Маць
І<ова в д11і 23 листопада 1918 р. виїхала · 

н а відс іч Галицькій Столиці, але лінія 
фронту для неї була вже тільки в Ста
рому Селі б. Львова. Дня 24 листопада' 

1918 р. під час наступу поляків на Старе· 
Село чет. Т. Мацьків був ранекий і ві.:: 
ді йшов до шп11талю у Станиславові ;' 
а й ого батерію перейняли два четарІ,• 

надіслані зі Стрия, чет. Колодницький 

і чет. Є. Яцкевич. Після частинного ви-· 

дужання , чет. Т. Мацьків вернувся 

в другій половині грудня 1918 р. до 

батерії і застав її у селі Кротошині . 

У тім самім часі створено в Наварії 

окрему арм ійську групу під командою 

сотн. і\. Бізанца і до цієї групи влучено першу станиславі,вську батерію . 

Післs~ того як поляків в ід.штовхнено зпід Наварії, ця батерія зайняла 
позицію у селі Сокільники, де стояла до Різдва 1919 р. Піс:Іія Різдва 
батерія відійшла на позицію до села Басівка , де держав фронт курінь 
сот.н. З. Черевка. Рівночасно прийшла до Басівки з Надніпрянської· 
України козятинська бригада, а з нею дві батерії. Перша станиславівська 

батерія і дві козятинські батерії створили першу (рупу артилерії при 

груп і "Н аварія" під командою пор. Т. Мацькова. 

Дня І І. січня 1919 р. вс і три батерії з групою "Навария" і козя
тинською бригадою брали участь у наступі на Скнилів , Кульпарків 
і Сиrнівку та обстр іл ювали головний двірець у Львові. 

Козятинську бриrаду по кількох днях знято з фронту, бо її вояки 
відмовились від фронтової служби, а рівночасно надійшла з і Стани71 
славова інша батср ія під командою сотн. Ю. Шепаровича і зайняла 
позицію у сел і Сок ільни ки. Обі станислав івські батср:ї злучені в одну 
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групу під командою сот.н. Ю. Шепаровича, при чому його батерію 

обняв пор. В. Зубрицький. У лютому іІ березні об і батерії брали дуже 

активну участь у наступах на Львів , зокрема на Скнилів , Кульпарків, 

Сиrнівку і Лапаївку та обстрілювали головниіІ JLBipCІlb у Львові й за
лізничу лінію Городок--JІьвів . Коли в березні 1919 р. під час реор1·а

нізації У .Г .А. з групи "Навария" створено З-тю бережанську бриrаду, 
rрупа артилерії сотн. Ю. Шепаровича одержала назву "З-ий гарматний 

полк", при чому до З-ого гарматного полку влучено золочівську батерію 

пор. С. Виханського. Перша станиславівська батерія одержала назву ч. І, 

батерія пор. С. Виханського ч. 2, а батерія пор. В. Зубрицького ч. З. 

Кожна батерія мала по 4 легкі австрійські 8 цм. полhов і гармати. 

У березні 1919 р. пор. Т. Мацьків відійшов 11 а інструктора до 

гармат.ної старшинської школи однорічних у Станиславові, а його батерію 

обняв пор. Б. Попонич. Всі три батерії мали тяжкі бої у Великодну 
(лат.) суботу, а опісля на наш Великдень 1919 р. 

Коли у другій половині травня 1919 р . під тиском польської армії 

евакуовано Станиславів, пор . Т. Мацьків утворив з , однорічних стар

шинської гарматної школи батерію, зложену з чотирьох легких польових 
гармат і через Нижнів відійшов на українсько-польський фронт та 

в Чорткові зголосився у Команді Н. Галицького Корпусу. Команда 11. 
Галицького Корпусу приділила батерію однорічних до З-ого гарматного 

полку і на З дні перед Чортківською офензивою ця батерія , як батерія 

ч. 4, включилася в З-ий гармапrий полк. Два дні перед Чортківською 
офензивою батерія однорічних (ч. 4) одержала хресний вогонь, обо
роняючи Ягольницю перед наступом поляків із Чорткова. У тім бою 
відзначились три батерійці: Сапрун, Слюсарчук і Тотоєскул, і за те 
були піднесені до ступня хорунжих. 

Дня 8. червня 1919 р. З-тя і 4-та батерії взяли дуже активну участь 

у наступі на Чортків, за що комадант З-ої батерії пор. В. Зубрицький 

був піднесений до ранrи сотника, а командант полку сотн. Ю. Шепа

рович до ранrи отамана (майора). Цілий З-ий гарматний полк опісля 

брав визначну участь у .всіх боях З-ої Бережанської бриrади, особливо 
в наступах на Бучач, Бережани і Перемишляни, а опісля був в арієр
гарді 11. Корпусу, обороняючи відступ УГАрмії в напрямі Збруча. 

Як згадано З-ий гарматний полк складався з чотирьох батерій, 
кожна по чотири легкі польові гармати, з початку австрійського типу, 

які опісля за Збручем rвиміняно на російські. Старшинська обсада полку, 
під час переходу за Збруч була така: командантом полку був отаман 
Ю. Шепарович, його адютантом пор . Сорокевич, інтендантом сотн. 
О. Білинський, харчовим старшиною пор. В. Елєкторович, лікарем медик 
пор. r. Злепко, а ветеринарем четар Ганкевич. Командантами батерій 
були: І-ої батерїі пор. Б. Попович, 2-ої сотн. Франц Скацель, ЗО-ої сотн. 
В. Зубрицький, а 4-ої пор. Т. Мацьків. При штабі полку й по батеріях 
служили такі старшини: сотн. Фридрих Матешіц , пор. Р . Ільницький, 
пор. Сорохан, четар Ярослав Гузар , чет. Євген Яцкевич , чет. Костик, 
чет. В. Петрачек, чет. Осип Утриско, чет. М. Ящун, хор Е. Слюсарчук 
і хор. Гижий . 
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В осени 1919 р. і в зимі 1920 р. команди батерій і штабу полку~ 

часто змінялись в наслідок занедужань старшин на пятнистий і повтор

ний тифи. В березні 1920 р . прибув до полку пор. Юрій Полянський 

і виконував обовязки адютанта полку аж до кінця його існування. 

На Великій Україні полк брав визначну, а навіть вирішну участь 

у боях з большевиками в наступах на Проскурів , Любар, Троян•в й 

Житомир та дійшов разом і з бриrадою аж під Коростень на Волині. 

По пересуненні 11. Корпусу на протиденікінський фронт, полк відбув 
тяжкі бої з частинами Добрармії у районі Гайсина і Брацлава. Цілий 
листопад і грудень 1919 р. внаслідок майже поголовних захворінь стар
шин, підстаршин і стрільців полку на тиф, полк був зовсім небоєздат

ний, перебуваючи -в районі Немирова. 

В січні 1920 р. полк разом з бриrадою і цілим 11. Корпусом перейшов 
в околиці Бершаді й заквартирувався в селі Яланець. Тут прийшло 
д.о примусової злуки з большевиками . 11. Корпус був переіменований 

на І. бриrаду Ч.У.Г.А ., при якій зорrанізовано тяжкий гарматний диві
зіон під командою от. Ю. Шепаровича. До того дивіз іону увійшли всі 

чотири батерії З-ого гарматного полку. 

З початком квітня 1920 р. перекинено І. бриrаду Ч.У.Г.А. на про

типольський фронт у район Чуднова. Тут батерії б. З-ого полку звели 

декілька менших боїв з поляками , які невеликими силами випробовували 
міць большевицького фронту. 

Коли 24-ого квітня 1920 р. поляки розпочали загальну офензиву на 
Київ, цілий большевицький фронт не видержав наступу і подався н~ 

схід, а з ним також І. бриrада Ч.У. Г.А . Дальша доля б. батерій З-ого 
гарматного полку подібна до долі І. бриrади Ч.У.Г.А, з тією різницею, 

що батерія ч. 4 під командою пор. Т. Мацькова залишилася ніччю 

в Бердичеві, відлучившись від колони, яка відступала на Козятин. 

Згадана батерія ч. 4 вирушила з Бердичева на полудне в напрямі на 
Винницю, сподіваючись знайти звязок з відділами rен. Ом. Павленка, 
які верталися зі Зимового Походу. Одначе цей задум не вдався, бо 

в Калинівці, н а північ від Винниці, батерія попала несподівано під час 

відпочинку в руки поляків. Поляки наказали залишити все узброєння 

батерїі в Калинівці, а старшин, підстаршин і стрільців батерії відтран

спортовано під ескортою до Житомира. 

В Житомирі сам і поляки запропонували нам включитись у Дієву 

Армію УНР. Тому що ніхто не хотів йти в польський полон, всі згодились 

увійти в склад б-ої стр. дивізії, яка тоді якраз затрималась у Бердичеві. 

Я порозум івся з полк. М. Капустянським, що був звязковим старшиною 
між уряяом от. С. Петлюри і командою польс1,кої армії в Житомирі 
іі він нас спрямував д,о команди 6-о·і стр. дивізії в Бердичеві. В Бер-; 
я11ч св і мн були всього кілька днів і з початком травня 1920 р. від"іхали 
л.о І<11єва, де 11ас приміщено в казармах на Печерську. При відвороті 

з І<11єв.з вж 11то нас на фронті як піхотну частину, і так м11 в боях від

ступа.п11 а ж на Вп.п11нь. Jl.aл1,u1a доля 4-ої батсрії б. З-ого rарматнnго 

пол ку У.І'./\. под ібна до долі б-ої стр. днвізїі з тією різ1тцею, що наші 
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старшини і стрільці, непризвичаєні воювати як піхотна частина, пере

мучені довгими походами, не хотіли далі воювати в обороні нашого 

ворога і почали повол і зникати з фронту домів . Я сам взяв формальну 

відпустку, вернувся з І{інцем липня 1920 р. до Станиславова, а звідси 

13 серпні 1920 р. перейшов ще з трьома старшинами ;у',Г .А. на Чехосло

ваччину, а відтак д.о Відня кінчити початі перед війною студії. 
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З ГАЛЄРІї СТАРШИН УГА 

Осип Волощук, 

поручнин УГА • 

Микола Алексевич, 

Пор. УГА, - командант 

З-тої сотиі, 1-го кінного 
· полку УГ д. 

Дмитро ТИХий, 
поручник УГА. 

Степан Цимбала, 

поручник УГА. 



Василь Яшан 

'Іет. УГА 

... 

ГРУПА "GИГОТ" 
ПОХІД ЗЄДНАНЬ УГА НА ЗАКАРПАТТЯ 

До числен1-111х бойових rрул , що в са
мих початках твор11л11 Українс 1,1<у Га

лицьку Армію, треба додат11 теж rрупу 

Сигот, яка в половині січня 1919 рсч<у 
мала зайняти східню полосу Карпатської 

України. Ця rрула вийшла з Коломиї 

і через татарський просмик у Карпатах 

мала опанувати зал ізничу лін і ю Воронєн

ка-Ясіня-Мармаросью1й Сигот, а також 
і обсадити, очевидно, цілиіі сумежний 
битий гостинець , що йшов і ііде почерез 
Яблоницю приблизно тою самою трасою, 
і з цими шляхами терен. 

Хто дав наказ д,ля тієї операції 

василь Яшан в Карпатській Україні, не вдалося досі 
ствердити. Мусів він вийти від централь: 

ної влади, від одного з Державних Секретаріятів ЗУНР, бо в тому самому 

часі лішла походом на Карпатську Україну інша наша військова rpyna 
з і Стрия на Лавочне-Мукачів. Теодор Рожанківський , отаман УСС, якого 
уряд ЗУНР вислав був тоді на Закарпаття з метою навязати звязок 
із чеським військом твердить , що акція лоходу н а Закарпаття поход11ла 

від самого президента д-ра Евгена Петрушевич а. Д-р Е. Петрушевич 
саме тод і вернувся з Відня, ло дороз і мав зустріч з мадярським премєром 

rрафом Карол і та мав з ним договоритись, що українські військов і ч·а

стини займуть Закарпаття для вдержання порядку, а також щоб попе
дити окупацію тих земель чехами й румунами, на що вони націлювались. 

Можливо, що д-р Петрушевич мав таку розмову з Каролі і переказав 

її свому урядові , але хто без посередно видав наказ походу, тяжко вста-

1юв1пи, бо не збереглись дос і офіційні документи в 1~ій сп раві . 
Певн11м є те, що в тому часі делеrація за1<арпатськ11х ук раїнців 

була в Державному Се 1< рстаріяті з і скаргами прот11 мадярів і з проханням 
прп помі 1 1. П ідnмо теж бсзсум11ів1ю , щп rала Л.сржаu1111х Сс 1<рстарію·і.в 
зараз після перенесення до Стан11славова , отже в останніх днях гру.а.ня 



1918, або в перших днях січня 1919 р. цю справу обговорювала. Сотник 
Микола Алиськевич, як свідок і учасник згаданого засідання Державного 
Секретаріяту твердить, що секретар військових справ полк. Дмитро 

Вітовський мав застереження щодо висилки військ на Закарпаття і що 
за висилкою .військ був премєр д-р Сидір Голубович. Д-р Льонгин Це

гельський, тодішний секретар внутрішних справ подає, що на одному 

засіданні Ради Державних Секретарі-в, полк. Д. Вітовський подав до 
відома доконаний факт, що наші геройськ і в ійська перейшли Карпати 
- і що це спричинило нечувану бурю, мовляв, полк . Д. Вітовський 

розпочав на власну руку свіжу війну. Отже маємо три різні свідчення, 

які доцільно зареєструвати. 

Можна також сумніватись, чи згаданий похід поча-вся з Коломиї, 

вже 7 січня 1919 р" бо це був день Різдва Христового, а справа не була 

аж так нагла, щоб якраз у перше в своїй державі на Різдво висилати 

військо у воєнний похід. Виїзд rрупи Сигот з Коломиї наступив мабуть 

кілька днів пізніше, бо сотня гуцульських стрільців із Косова дістала 

наказ виїзду дня 12 січня 1919 р" і ще на час прибула до Ясіня, де 
застала rрупу, а тоді почався дальший похід на Сигот. 

З прерізних причин ця воєнна виправа, яка 15-го або 16-го січня 

1919 дійшла до Сигота та проголосила там українську владу, закінчилася 
нещасливо. Вже в ночі з 16-го на 17-го січня дійшло до н есподіваного 

зудару з румунськими частинами, які наступали на Сигот з півдня. Вве

чорі 17-го січня, около 400 стрільців і старшин rрупи попали в румун
ський полон, а около 200 було вбитих і ранених. Решта, около 200 стріль
ців і старшин видобулися з оточення і відступили. 

З полоненими rрупи Сигот обійшлись румуни дуже нелюдяно. Ува

жали їх большевиками, обдерли їх з усього, що мало якусь вартість, 
не кажучи вже про погане харчування. Полонених завезли до місцевості 

Коротчені , близько столиці Румунії, Букарешту і звідти по тяжких за

ходах, а передусім наслідком зміни політичних обставин у вересні 1919 
року, їх з полону звільнили, відставили до Дністра і дозволили перейти 

в Україну. 

Рівнож неповажно почався і нещасливо закінчився похід стрийської 

rрупи на Мукачів. Ця rрупа, в сил і одного куреня, під командою пор. Не

биловця, задержалася 18. січня в Лавочнім, бо телефонічна заповіджено 
прибуття урядового мадярського представництва. UJ,oб приєд..нати собі 
населення Закарпаття, мадяри проголосили в жовтні 1918 р. закон про 

створення "Руської Країни" з окремим губернатором в Мукачеві і руським 

міністерством у Будапешті. Коло полудня 18-го січня приїхала дійсно 

до Лавочного делеrація , що її' очолював rубернатор нової автон()мної 

управи Закарпаття. Були в ній також автохтони укра'ію~і , ч11 тоді ще 

русини, між іншими адвокат Бращайко і парох Мукачева о. Коссеї1. 

Деле1·ація запротестувала проти походу на За 1<арnаття, але відnоручник 

уряду ЗУНР т. Рожан1<івськ11й прийняв цей протест до відома, а коман

дантові rpynи п ораднв йп1 П()Хадом дал1,ше і в111<011ати наказ. Транспр()т 

з військом виїхав під вечір з JІав()чного і окоJІо 8-ої години ввеч. доїхав 
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до Сваляви, де ііого дуже тепло зустріло місцеве українське населенІfЯ 

з велик11м національним прапором і з написами: Хай живе Україна. Ку
рінь обсаджував по дорозі залізнич і станції, залишаючи там потрібну 

залогу, а коло 10-ої год. ввечорі цього ж дня прибув до Мукачева. 
На зустр іч транспортові виіішов командат міста полк. Клю 1·ер з кіль
кадесяти старшинами місцевого мадярського rарнізону. Вони пригото
вили для старшин куреня нічліг у готелі, а мужву порадили примістити 
в бараках біля двірця . Ці мадярські старшин11 були вдоволені приходом 

нашого війська, бо в країні почалась вже рухлива комуністична пропа

ганда, а ріжне шумовиння поч ало 11авіть грабуват11 державне майно. 

Одна чета нашої rрупи зайняла вузлову залізничу станцію Чоп, уже на 
стноrрафічній мадярській території. 

В тому часі чехи дійшли до Ужгороду і там же в переговорах з пред

ставником нашого уряду погодились, що рік а Уж буде демаркаційно~о 

л інією між обома осадними силами, при чому чехи мали зайняти Закар
паття на захід, а украї~ці на сх ід від Ужу. Чеські сили були слабі і чехи 
були вдоволен і прибуттям українського віііська, принаііменше в тому 

кр1п11чному часі . 

Невдоволені були різношерстні ліві елементи , які зараз же почалн 

свою акцію. І вже на другиіі день, тобто 1 9-го січня 1919 р. нашу обсаду 
двірця в Сваляві обезброїли комунізуючі мадярські вояки і те саме 

стрінуло в скорому часі також інші роз1<1111е11і част11Н11 куреня. Група 

по к ількох днях відступила зі Закарпаття, з терену бувшої Мадярщ1tни, 

тої найбільше покривдженої долею та історією української землі. 

Так закінчилася експед1щія , що мала визволити закарпатських братів 

сп ід мадярської неволі і прилучити їх до українського материка. 
Вертаючись до rрупи Сигот, треба сказати, що вона існувала даль

ше. її рештки стягнулись до Ясіня і там їх в скорому часі, бо вже около 
21-го січня 1919 р. заступила сотня новобранців з і Заболотова, яка 

прибула транспортом до Ясіня під командою Василя Яшана, четара 
австріііської і поручника УГАрмії. З тодішніх оповідань учасників експе

диції можна було створити собі такий образ: Ціла rрупа мала силу 

слабого бойового куреня, отже приблизно одної тисячі баrнетів. Спо

чатку rрупа мала три сотні піхоти і півбатерію , а в Ясіні долучиJfася 

ще одна сотня піхоти. Дві гармати були приміщені на відкритих ваго

Іfах-льорах. Транспорт їхав залізницею з Коломиї долиною Пруту через 

Делятин до Ворохти. Переступивши границю у Воронєнці , гармаші від

дали кілька стріл ів на пострах. Мадяри майже жодного спротиву не 
ставили і або втікали або складали зброю. На важніших пунктах , го
ловно на стаціях, починаючи в ід. Ясіня ( по мадярськи Kбrosmeze), 

~·рупа лишала залоги , щоб утримати звязок, берегти тили головних 

сил і дбати про порядок і спокііі. Командантом rрупи, вважали стрільці 

поручника Віктора Воробця, який був командантом піхотного куреня 

і здається проявляв найбільше акт11вности. Зудар з румунами, які під

ступили до Сиготу від півдня, прийшов нагло і несподіваІfо та закінчився 

тяжкою поразкою . Розбитки rрупн цофнулись п1111 самим шляхом, я101м 

nр11lішл11 , до Ясіня, там задержалнсь і розташуват1сь . Невдача на 
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фр()Нl і д іяла некорт:но на б() і!овніі насrр 111 час 1111111 і ·тму її скоро 

внцофано в за пілля з метою переорrанізації. 

У міжчасі румунське військо зайняло Мармарос 1,10 1 іі С 111 ·uт, в11рівнало 

ліиію і дальше не посувалося. Між румунами і 11ашою залогою в Ясіні 
повстала прогалина, в яку подекуди і час-до-часу вступал11 обережно 
мадяри. І<оманда11том rруп11 С11гот був тод і пор. І І сстпр Рогуж 1111ськ11й. 

Група держала пост ійну польову сторожу на стації Квас 11 , а її стеж і 

І<онтролювали терен і дальше, пр11бл11зно до Рахова. Як де зяв11л11ся 

мадяри, то вони ВС.JІИ себе пасивно, а перед нашими стсжам11 відступал и . 

На цьому фронті панував сякий-такиІі спо 1<і1'1: От •~асом постріляли стеж і , 

але більших акцій, ні з нашої, ні з ворожої сторони не було. Це мало 

ту добру сторону, що нова сотня, яка перейнял а всю службу на тому 
відтинку, могла доповнювати свій вишкіл. 

Команда rрупи занималась до деякої міри також культурно-освіт
ною працею, в чому дуже помагал11 місцеві діяч і, передовс ім два брати 

Клочура1<и. Наші поїзди доходили аж до Ясіня і часом приїздили туди 

галицькі громадські діяч і , влаштовуючи збори й віча. Якийсь час дуже 
живу громадську діяльність у Ясіні проявляла рухл ива, снерrійна діячка 

п-ні Струтинська, якої син, молодий хорунжий, був тоді приділений до 

команди rрупи Сигот. 

Місцеві громадяни з рад.істю опов ідали н ам, що в Хуст і відбувся 
всенародній конrрес, як11й вибрав Центральну Українську Народню Раду 

Підкарпатської Руси, а 21-го с ічня І 9 І 9 р. висловився за приєднання 

цілого Підкарпаття до України. 

Десь у березні І 919 р" коли на Мадярщ11ні творився комун істичний 
уряд, rрупа дістала наказ стягнути фронт на давню галицько-мадярську 
границю. Команда rрупи перенеслася до Ворохти, де сотня примістилась 
в будинках тартаку. Тепер ляг .на сотню також обовязок охорони границі 
нід Воrох1и по·:~рез Воронєнку , куд и прm:Рд~ 1ла за.~із 111 11 1 а лініл, і дальше 

через Яб;юн1щю, де і1 шuв гостинець дп Ясіня . Част11ни сотні , я1<і не були 
в слу}І(б і , допов11 яли інтс 1rз ив110 св ій н11ш1< іл. Доп111, клопотів було 

з польс ь1<им11 полоненими , які втікали з табору 11 а І{осачсчі бі.r~я Коло

миї і горам 11 прямувал и на Угорщн11у: їх внлоnлюва110 і нідставлювано 

до Коломнї. Треба nуло поборюват11 та 1<ож nа 1 11«1рстно, яке процвітає 

на кожніі1 гран1щі , з(ж рема .У воє нн11Іі час. 

У Ворохті в квітні 1919 р. прнііш па зм ін а н .:1 станов11щі команданта 

групи: на м ісце пuр. Рогужинсь1<0го пр11 Іішов пор. Гр1щан. 

Група мпла свою 1< руг лу псчат1\у: тр 11 з у() по серед1111і, а довкола 
напис ·- І<о~1анда Г рупн С11гот. 

Тv.м часом, із у1<раїнс1,ко-польс1,к1wо фронту гюч а1111 11 адход1п11 

тривожні uil:тi. 1 несподівано дня 23. травня 19 І 9 р. , досить пізно ввечорі , 
Окруж1їа Кол1анда в Колом11ї псредСІла телсфоні чннй наказ, щоби rрупа 
Сигот залнш11л:1 сnої станов11ща і в11ц1Jфалас1, сл ідуючого дня ранком 

до Ста:шсла1юва, де о гр11має дальші наказ11. В nояс 11 сн11ях додано, що 
Покуття. а в гому і зал ізннчніі шлях Воронє нку-Делятин збіраються 
окупувати румунські війська. І д і1ї сно по угорському б0tli появ11m1сь були 
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румунські стежі. Цілу ніч тривали приготування до евакуації, а ранком 

24. травня команда групи Сиrот, яка складалася з кількох ос і б, і сотня 

новобранців з усім військовим майном завагонувались у Ворохті. На 

останньому відкритому возі транспорту був уміщений СJ<Оростріл , щоб 
в потребі затримати румунів, якщо б вони підходили за близько, або 
роб 11 л и перешкоди в н ашііІ евакуації. Сотня мала цей одинокий скоро

стріл, щоб стріл ьці запізнались з тією зброєю під час вишколу. Румунські 
стеж і підїздил и за нами імпровізованою панцеркою, але держалися 

в п риличнін віддалі . Як тільки ми виїхали з Ворохти, вони зараз же там 

зявили сь. Телефонічне получення діяло і м11 на кожн1и зупинці довіду

вались, що румунський поїзд 'Вїздить зараз же, як ми лише покинемо 

стацію. 

Осьтак група доїхала до Дслят11на - по101Даюч11 у пре1<расн11Іі день 

11а ші чудові Карпати. 

З Делятина до Станиславова їзда була . дуже тяж1<а: л інія була 

заr·ружена вагонами, а переважно польські залізнич і урядовці робили 

в різн11ї1 спос іб переш1<оди нашому транспортові. Вже над вечір транспорт 

доб11вся до ':тації Братківці і там застряг._ Дальша лінія була вже так 
забита, що неможливо було проїхати. 

На гостинці біля Станиславова в!Д~ув~вся ' .А!1Бни1ї рух. йшли більші 
і менші гуртки украінських " вояків, : ·д.ея.1<~:. з." 1<. Р.і.сами , а .. більшість без 
зброї. Всі вони твердили, що їх зв.ільнили і дору.Ч!:!./ІИ розходитись додому. 
Спочатку не хотілось вірити, щоб .це .бул~"ПР?.~д!'!•. ~и навіть виставили 
сторожу, ЯJ<а на цьому шляху за 1<орот1<:нй чщ; затри~ала кількасот вояків. 

Всі вон11 слухали наказ ів сторожі" зад.ерж~Ві\JІ!іС.ь .) sпокійно ждали, але 
теж ус і твердили те саме, що їх ~ідпущенq.:,n,од,ому" На кома.нді двірця 
в Станиславов і, де транспорт мав ·Зголоси:r,и~ь · по. дальші накази, на 
телефонічні запити ніхто не відзвивався. · Зате якось удалось дістати 

получения з командою міста , яка під.твердила, що · З · станиславівського 

гарнізону дійсно демобілізовано військових і сказано їм розходитись по 

домах, бо цього вимагало положення. Більше нічого не можна було 

довідатись, хіба лише те, що в Станиславові появилися вже групи озброє

н11х місцевих поляк і в і почали діяти. Виглядало, що справді все розпа

дається, що прийшов всьому кінець. Супроти такого стану задержаних 

на шляху воя 1< ів відпущено. Також саму сотню треба було розвязати, 

бо здавалось не було іншого виходу, як цей , що його придумано у Ста

ниславові . 

Малий запас харч ів, зо1< рема хл іб і ка1ву в кістках , а також крісову 

аму ніцію розд ілено всім по рівному і в11плачено невеличкі грошові пайки. 
Каса сотн і була маіІже порожна, бо рахунковий підстаршина якраз був 
в11їхав по гроші і ще Jte вернувся. По дорозі з кас двірців ми з ібрали не 

багато, бо 1<аси або мали дуже дрібні суми або урядники гроші перед 

наr.ш ховали. Сотня зібралася востаннє, командант попрощав усіх вояків, 

подякував за вірну службу батьківщ11ні. З жалем і сумом, з тугою в серці 

м11 роз ііІшл11с1" перебувши разом добрих чотири місяці . Ця прикра і тра-
1· і1111.:1 поn ія відl!улас ~.. ввс• ~о рі 24. травня І 919 року. 
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Пор. Гр1щан пnдався в південному напрямі , а автор цих рядків на 

пі внічни й схід у надії, що зустріне якусь нашу частину, яка зможе дати 

точніші інформації про положення. Бо те, що ми бачили тут на власні 

очі твор11ло образ упадку і цілковитого розвалу. Почали появлятися на 

підводах rpyni<И поляк ів з і зброєю: то мабуть якісь звязкові повідомляли 
місцев11х земляків про положення. М11 не зачіпал11 їх, а вони теж не 
дуже бул и певні і! вим11нал11 н ас. Так пром11нула ніч і прийшов день 25. 
травня І 9 І 9 р" в якому ми несподівано наткнул11сь на румунське військо. 
Сталося 11,е на б і 1111ііІ дорозі, де ми відпоч1 1 вал11 і найменше сподівались 
такої зустрічі . Румуни відібрали в нас зброю і взяли в полон, але nрияв

ного одного стрільця відступ11ли , а автора цих рядків конфінували. 

Поручник Грицан оповідав пізніше, що під Коломиєю стрінув наших 
вояків, які сформувались у відділи, створили певного род.у фронт, гото

вились здобувати Коломию, а йому пропонували обняти команду. Але 
в міжчасі Коломию обсадили румуни. 

Так закінчила своє існування одна з r·руп УГА - група Сигот. Вона 

розвязалась, бо не дістала хочби загальної вказівки чи поради, що ря
тунку можна шукати за Дністром в околицях Нижнева. 

Наступ румунів на Покуття приніс нам величез.ні втрати і шкоди. 
Молода наша держава стратила майже цілий військовий людський потен

ціял, який на тому терені наход,ився, а до того величезні склади харчів, 
а передусім амуніції, якої брак так скоро дався відчути в Галицькій 

Армії. Коли розглядати причини того нещастя, то треба підчеркнути, 
що в першій мірі завинив не дуже то оправданий страх. Відомо ж, що 

паніка - це найбільший ворог людини, а в першій мірі війська. Більше 

спокою, розваги, сильних нервів і холодної крови могли дуже багато 

врятувати. Румуни очевидно умисно перед.али свій ультимат так пізно, 

щоб викликати замішання. Але їм можна було відповісти спокійно і гідно, 

що тер~» буде опорожненйіі нашими залогами впродовж кількох днів, 

а як що Бони почал11 б окупацію швидше, зустрінуть нашу збройну відсіч. 
Наші rзОЯІ\и н е долюбJ1ювали румунів і були б їх здержували якийсь час, 
хочби день-дrза. А самі румуни може не пішл и б на очевид.ні чималі 

людсь1<і жертви, знаючи, що наші вііkька і без боїв у св і1ї час відійдуть. 

З 11евідолшх пр11ч11н паніка опанувала саме ті центри , від яких треба 
було спо.rt.іватися спокою, rозваги, твердої постави і виразних наказів, 

то є Станис.~авів і Коломию. Вони скорше попали в безладдя, як части.ни, 

що бул 11 н~ наЇІД(ІJІt,ших позиціях у горах. А в одному і другому центрі, 

було дос1п:, с11л, щоби вдержати лад і порядок, а не дати тероризувати 

себе ПО,/1 ·Сї · І<ІІМ nОЇІmаМ. 

Сrіт 1111 сmшся завжд11 з і с11лnю і її треба бу.110 вж 11ти , щоб стримати 

румунсь1<11Іі наступ. Рішуча постава з і зброєю, не була би приН'есла нам 

поважн ; 1х r.трат , а невеликі, мnжливі жертви, були б зберегли нашу 

повагу і честь. У власній обороні дозволені різні засоби , очевидно чесні. 

Якщо будьхто, ч11 тu поод11нока людина, ч11 суспільна 1'рупа, чи армія 

- не 1<ор11ста1: з прав самооборони і згори засуджує себе на пасивну 
поведінку , то зав>h.дІІ програє. Ue стрінуло о писану тут rрупу Сигот 
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в самому Сиготі, бо її команда дістала наказ не входити при зустрічі 
в бойові дії з румунами. Це 1в ширшому розмірі повторилось під час 

евакуації Покуття, коли також була заборона стріляти до румунів. 

А в анальоrічному положенні знайшлись наші армії в дн і З 1. серпня 
1919 року, коли здобули Київ і мусіли відступити свою столицю Дени

кінцям, бо теж був з військової точки погляду без1'луздий наказ не 

входити в бої з Добрармією. 

Вкінці ще треба підчеркнути, що група, Сигот була по овойому 
складі і за своїм завданням фронтовою частиною і як така повинна була 
була бути підпорядкована Начальній Команді УГА. Взаr·алі експедицію 

на Закарпаття повинен був вирішувати наш політичний чинник - отже 
Державний Секретаріят, але ж переведення акції треба було віддати 

в руки На чаль.ної Команди УГА. Вона все таки знала 1<раще положення 

на всіх фронтах і була краще зорієнтована. Справа звільнення Закар
паття могла була прийняти інший оборот. Може до експедиції взагалі 

не дійшло б, а евакуація Покуття напевно була б виглядала і~1акше, 

бо все таки відступ головного українського фронту відбувався спокійніше 

і в більшому порядку. 

А наша Срібна Земля, Д~вадцять років після описуваних подій пе

рейшла свою геройську епопею і вже власними силами в березні 1939 р. 
проголосила Карпатську Україну. Після другої світової віЇtни від 1945 
року, Закарпаття увійшло в склад Української Радянської Соціялістичної 

Республіки, одначе Сигот, скроплений колись кровю українського вояка, 
про що була мова, остав таки під румунською владою. 

Увага: При описі походу стрийського куреня на Мукачів використано спомин 
Т. Рожанківського, кол. командант·а УСС, що був надрукові\ІНІЙ в •1•1. : 72, 73 і 74 
"Нового Шляху", вiнf1inercь1<0ro двотижневика з 1954 року. 

~ 

З Г АЛЄРІУ СТАРШИН УГА 

Петро Савчук, 

поручни1< УГА. 

Микола Петрів, 

поруч11и1< УГА. 
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І. Садлич 

чет. УГА 

Жовто-блакитні прапори в Ужгороді і Мукачеві 

(Спомин четаря) 

Рано 21. січня 1919 р. чстар Садлич, бунчужни іі Кульчи1t1, 101й, ст. 
десятник Чуквинський і І< і льканадцять стрільців поїхали панц. поїздом 

з розв ід1<ою в напрямі Чопу . Без ніяких перепон приїхали на двірець 
у Чопі, де застали вже галицьке військо, одного старшину й кіль1<анад

цять стрільців. Це була частина груп и сотника Молящія , який у той час 
сам переїхав через Турку-Сянки-Персчин-Ужгород-Чоп. Власне в 
Чопі стрінулись обі групи . Для звязку о9ох груп залишили ст. десятника 

Чуквинського й кількох стр ільців, що мали переїздити дрезиною (візо1< 
на залізничих рейках, подібний до ровера), щоб курсувати м іж нашою 

і Молящієвою групою. 

Відтак панц. поїзд вернувся назад до Мукачева, де мав постійнніі 

ос ідок на зал ізничім двірці . Тепер уже псрес,/1ано докладний зв іт до 

Самбора, Стрия й Станиславова . Пр~ тім команда панц. поїзду зажадала 

б ільшої помоч і , щоб зайняти околиці. Працю под.ілено в такий спосіб: 

чет. Бережницький перейняв команду міста; чет. Аспельмаєр команду 

зал ізничого двірця; чет. Садлич команду над,,~ійськом у районі Му1<а
чева. За кілька днів приїхав з і Стрия один · кур і нь. Він приїхав на двірец1, 
до Мукачева і не інформуючись про стан, прмарширував просто до міста 

вважаючи, що .вс і військові магазини треба обсадити як і важніші обєкт11 

в місті. Коли курінний командрнт стрийського куреня зарядив без &ідома 

тамошніх міліціонерів забрати з одного магазину частину му.ніц'і\' для 

куреня, як також убрання й харч і , цьому спротнвився бувший там ге~ерал 

мадярської армії. Вмить збу.нтував він тамошн іх жидів. Не тільки, дLо не . . . . .( 

дозволив ючого з 1 згаданого магазину взяти куренев 1, а навпаки, зажадав 

від стрийського куреня зложити зброю. Тому, що було пізно вечером, 

а вулиці були слабо освітлен і , або зовсім неосвітлені, тамошня· Сильно 
озброєна міліція обставила стрийський курінь скорострілами, прибравши 

бойову поставу. Незабаром вони роззброїли стрийський курінь непри
готований .на таке прийняття. Тому, що крім панцерного поїзду не було 

там більше українського війська, міліція при.вела роззброєний курінь на 
залізничий двірець. Там у підступний спос іб хотіли вони роззброїти й 

панц. поїзд. Од.наче в переговорах, що їх мав продовж кількох годин 
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чст. Садлич, він рішуче заявив, що оскільки збунтовані цивільні маси 

не покинуть заліз.ничосо двірця й не віддадуть куреневі забраних йому 
крісів, панцерний поїзд негайно збомбардує гранатами й шрапнелями 

місто. Тоді - хоч згадані збунтовані жиди й мадяри обставили цілу 
станцію численними скоростр ілами - уступили; так поділав катего

ричний ультимат чет. Сад..nича. Збентежені заявили, що віддадуть забрану 
зброю, якщо курінь покине якстій місто Мукачів. Тоді під охороною 

панц. поїзду наван-гажсно найперше стрийський курінь до спеціяльносо 
поїзду й вислано йосо одну станцію за Мукачів. Відтак перебрав ві.д 
збунтованих забрані кріси. Інформуючись у командах у Самборі, Стрию 

й Станиславові що далі робити, наспів телефоном через Стрий приказ, 
щоб стяснути всі війська зі всіх позицій і вернутися до Стрия. 

Так перший раз - без перепон 20. січня 1919 р . вивішено в Мукачеві 

національний жовто-блакитний парпор. Такий самий прапор українські 
частини в11вісил11 були в Чопі й Ужгороді. 

ГУРТОІ< ПІДСТАРШИН УСС З 1914 РОІ<У 

Сидять зліва: 

Андрій Калина, Іван Карась і Степан І<ірже1~ь1<ий (тепер свящепин в ЗДА). 

Стоять зліва: 

11.н.1 Павло Федишин, Михайло Іва11ичун, Гриць Цьонw1 і Олекса Кулай. 
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Василь Кривоус 

пор. УСС 

Пролом польського фронту під Вовчухами 

(Спомин учасника боїв) 

Першніі 1<урі111" І . полку, І. Бр11rад11 

УСС, т. зв. "Курінь Смерти" маршуючн 
в першііі ПОЛОВ ИІtі лютого 1919 р . на 

фронт Вовчухи-Городок Я1'айлонськиіі, 

уві11шов у район "Групи Рудки", про

довжуючи її л іве крило. На початку 

боїв, друга сотня "Куреня Смерти". під 

командою четаря В. Верхомо1'0, спільно 
з ч астинам11 сот. Станимира, боролас1. 
завзято з поля ками в околиці села До

линя н . В другііі половині люто1'0, сотн і 
" І{уреня Смерти" відбивши кілька ра

з і в наступ ворога, обсадили бойовою 

л інією терен, на горбах на північ від 

Василь Кривоус с. Долинян, почавши в ід Коцева, аж до 

Попел ів, маючи на сво ііому лівому крилі 

перед собою густий ліс, а за ним с. Вовчухи, а дальше, до правого крила~ 
на довжин і одного км. залізничий шлях, направо від t<уреня, в сторону села 

Ебенав залягли, бойовою лінією, частини сот. Станимира. Командантом 

"Куреня Смерти" був пор. О. Іванович , а адютантом чет. Вол. Калина. 
Старшинами сотен ь і чст були Ст. Волинець, К. Ващук, В. Верхомиіі, 
О. Гальча 1< , (опісля перен есениіі до 11 1<уреня УСС) В. Криво ус, Кость 

Третяк , А. Партика (згинув у бою під Вовчухами), В. Кашуба, Ст. Го

родецький, Г. З алеський , О. Стеткевич , І . Скоропада, М . Дуда, Л. Чу

батий, Кліnко , Починок. 

Ліве крило фронту від ссльця l<оцева , до краю лісу, перед Вов
чухами, обсадила перша сотня, перед самим лісом, на віддаль яких 

сто метрів, третя сотня, а направо від неї, на горбах, аж до села Попел і , 

перед Городком, друга сотня. Між другою і третьою сотнею , на одному 

горбку, розмістився в окопах н евеличкий відділ гайдамаків. На позиції 

лівого крила другої сотні , зараз у першій стрілецькій лінії закопано 
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добре замас 1<0ванn, одну полеву 1 ·аrмату, пr11 помn•1і я"ої, зблизьІ(а , 

'1.іл1,1 111м стрілnм, н11ще1ю переїжджаючі льо1<омоп1в11, або вагони поїз-

8,іВ і панциро", що час до часу курсували залізн им шляхом з Городка 

-1а захід, і з Судової Вишні насх ід. 
Бойова позиція н ашого куреня, зі стратегічного боку, була над.зви

-1аt'tно важна і І<Орисна для воєнних операцііі н аших військ. Вона мала 

wci дані стати випадовою брамою на зад1 1 ворога і для прориву заліз

-1ичого получения між Львовом і Перемишлем та через те здержати 

цоставу до Львова харчів, амуніції і ворожих військ, та спричинити 

його капітуляцію. 

ПоляІ(и , знаючи вагу тієї позиції, н аступали дуже часто на нас 

більшими і меншими частинам11 в і йс1,І( з н аміром, відсунути нашу бо-

1їову лінію від зал із11ичо 1·0 шляху якнайдальше на полудне. Однак ці 

:наступи rозбивались завсіди об тверду стрілецьку поставу і ворог від
ступав з великими втратами на свої давні становища. 

З довгого, більш я 1< два к ілометри фронту, Jіайслабшим і найменщ 

оборонним місцем, була позиція третьої сотні, що тягнулася близько 
густого лісу. За л ісом, у доли ні , rозложилось с. Вовчухи, зайняте поля-

1<ами. У густому ліс і і поза ним, поля 101 могл и преспокійно приготов

лятися до наступу, нагромаджувати вею 1 І( і віііськові сили, амуніцію, 

воєнно-технічні матеріяли і т. ін " та нсспnдіван11м н аступом зл і1<в ідуватн 

нашу З-тю сотню і впродовж коrот1<0rо часу створ11ти загрозу для цілого 

1t 1,ого Фrонту. В часі побуту УСС-ів на ц1,ому фронті, воrо1· , ані разу, 
не на ступав поважнішими снлам11 з і сторон11 лісу і с. Вовчух. Бували 
спрnби наступу з т ієї сторони невели ч к ими частшrами , але їх дуже 

лег1<0 відбивано. Поважніші наступи воrога виходили з і сторони села 

Браткович , або просто з-поза залізничnго шляху. Виходить, що ворог, 

на почат1<у боїв на 1t 1,ому фронті , н е був зорієнтований в слабших мі

сцях нашого фронту. 

В перших днях березня І 919 rn1<y запа11ував на всіх фрnнтах нашої 
армії спо1< і й. Начальна Команда Гал нц1,кої Аrмії, під натиском Місії 

А11тант11 заключила з поля 1<ам и п еrсмиря. В той ч ас, стягнено " Курінь 
Смеrт1 1" на відпочинок до с. Добрян. Стrілс 1 t1, 1<і пози ції "Куреня Смерти" 

nбняв "Пробойовий, І<олом11 йсь" н й І<уrін1,", під 1<омандою пор. В. Ле

виц1, 1<огn . Старшинами ttього 1<урсня бул 11 : С . Свернда, П . Пал і йчук , Анд. 

Палій, І . Матс і 1<, О. РуснаІ( (після війни , славний опсрови1ї співа 1<) і ін. 

Перемиря поділало на вс і х стрільців, підстаршин і старшин дуже 

пригноблюючо. Всі були огірчені і невдоволені, бо )lотсперішні перемиря 
з поляками приносили нашій армії шкоду. Перед перемирям наші бойоВ:і 

операції мали звичайно успіх, а ворог втрати , ми йшли вперед, здобу

вали терен. Ми росли в силу, а бойова відпорність ворога слабла. Ми 
в повн і розуміли , що під покришкою перемиря криється ворожий підступ, 

хитрість і нечесна гра на проволоку, а головно на використання спокій

ного часу на скріплення своїх надщерблених сил у Львові і на інших 

відтинках фронту. 

Дня 8. березня, ранком біля 6-ої години, сильні і нагальні розриви 
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мін, rраН"ат, шрапнелів та ручних rра,нат на фронті, поставили весь 

"Курі11ь Смерти" на ноги. Св11ст11 дижурних, сотенних і четових оголо
шували "алярм", строге поготівля і скориіІ вимарш на фронт, на якому 

без перестанку клекотіло немов у хмарах, під час страшної бурі і гро

мовиці. 

Це поляки, без попередженН"Я, односторонно, зірвали перемиря, почал11 

наглий наступ на становища коломийського куреня і то з і сторони наї1-

більш небезпечної, від лісу і села Вовчухи. Після сильного бомбардування 

стрілецьких окопів мінометами, уставлеН"ими в лісі, і гарматним вогнем 

з Родатич, ворог рушив переважаючими с11лами до наступу і в короткому 

бою здобув позиції, положені найближче до лісу. В дальшому наступі, 

воро1· впроваджував чимраз більші свої с11т1 і небавом зайняв північно

зпх ідню частину села Долинян . 

КоломиіІський 1<урінь - мимо великих втрат боровся вперто і зав

зs~то, але втрата позиції на його лівому кр11лі і частин11 Долинян грозила 

окриленням центру 11ашого фронту і право1·0 1<р11ла , 1 ому курію, ві

дійшов на горби , на полудн е від с. Доли11s~11 . 

В розrар і клекоту на фронті і наступу ворога, перша сотня УСС 

під 1<омандою чет. К. Ващука одержала наказ негаіІно в11руш11ти на 

фrюнт, с1<ріпити нові позиції Коломийс1,ко1·0 куренs~ та здержати ворога 

в і\01·0 наступі. Сотнs~ приспішен11л1 маршем, пр11була в сам час ~1а приз

начену позицію, в ідб11ла пон<>RЛениіІ наступ ворога і змус11ла іІого за

вернут11 на 1 ·орби, на північ .від с. Дою111ян. В тому прот11наступі, ця сотня 

мала поважні втрати, в ранених і забитих. 

Увесь цей день r ул11 гармати З обох Сторін, тарахкотіли СІ<Орострішt. 
Ropo1· не відважувався наново наступати. 

То1·0 самого дня, біля 2-ої год. по пол. прибув до Годвишні, славний 

"Гу1~ул~,с 1, 1шй Курінt," під командою пор. Гр. Голинського, бу.вш. УСС. 

ЦсіІ курін1" спільно з "Куренем Смерти" мали відбити втрачені, ранком, 

стріJІецькі 01<опи на північ від ДолиН'ЯН. 

Біля 5-ої години по пол. оба курені устав11т1сь в широкііІ долині, 

за1< ритііІ горбами, м іж Годвишнею а Дол11нянам11, лавами до бою, ч олом 
иа пі вніч, у сторону Долинян. "ГуцульськиІі Курінь" устав11вся н аправо, 

~ а "КуріН'ь Смерти" наліво. Кмдт. "Куреня Смерти " пор . О. Іванович 

і адютант, чет. В. Калина, давали всім старшинам обох куренів докладні 

інформації про терен, напрям наступу і тактику рухів сотень. Централь

ний напрям наступу назН"ачено на правий беріг вовчухсь1<0го лісу, а по 

осягненні втрачених позицій, оба курені мали перейти ліс і здобути Вов

чухи, осідок головної польської сили. Біля 5.30 год. по пол. команданти 

t<уренів дали наказ до наступу. Сурмач "Гуцульсь 1<ого Куреня " заграв 

труб1<ою бойовий сиrнал. Ядерниіf, голосниІі гомін бойової мельодії роз

нісся широко по долині і немов, иесподіваний, електричн ий струм по

тряс стрілецтвом. Старшини дали команду "вперед!". І лава, за лавою, 
сотня , за сотнею, з крісами в правих руках, rушило стрілецтво до на

стуr1у. За ~<ілька хвил11н пеrша, ширm<а лава двох сотен r" двох 1<урснів , 

ДОСЯГЛа Bef)WKa горба, ЩО домінував 11ад ДоmІІІЯІІаМІІ і С І<Оf)1ІМ ХОДОМ, 
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1ю пох11лі1ї пJющі, по1 1ал~1 збл11жат11с1, до села. За tleю лавою, в певному 

r.ідаленні іІшла дру1·а, потім третя, а вкінці четверта лави. 

Ворог, завваж11вши наступаючі сотні, почав сильний, крісовий вогонь. 
Загули ворожі гармати, обсипуючи нас відламками шрапнелів і зривами 

rrанатів. Кулі машинових і звичайних крісів свистали мов рої ос ! Під 
час сильного і безнастанно го ворожого обстрілу, треба було кілька разів 

падати "долів", то знов зриватися і бігти вперед. Не обійшлось без 

тяж1<0 і легко ранених. Але ні свисти ворожих куль різних калібрів, ні 

ляментн ранених, не були всилі с пинити розгін наступаючих лав. 
Сотні "Куреня Смерти", перебігаючи І< різь мочарне оболоння біля 

пото 1<а, мал11 нагоду бачити , як ворожі кулі, nадаючи в мочари, nід

бнвали вгору воду і болото так , що творився ліс фонтан, які обрискували 
л11 це, оч і і одяг стрільців. Сот.ні перебігли мочари й потічок, залягли на 

другому березі потічка. Та лиш на хвилинку здержались: Знов залунала 

команда "вперед!" і густа лава стрільців рушила під горб, у напрямі 

стирт11 соло11111 і вовчухського лісу. Високо, над нашими головами сви

стали ворожі кул і, але стр імка 1·орбовина нас хоронила. 

В тоіі сам час, "Гуцульський Курінь' ' опанувавши Долиняни, почав 

підход11ти догори, де ворог за1<ріпився в 01<опах і сильно відстрілювався. 

І Іадворі почало смеркати , а небавом і вповні стемніло . Гомінке, потря

саюче "Гура! ", " Гура! " повторюване раз-по-раз, котилося ·вздовж ш11-

ро1<r)і лавн наступаючих сотень і воно буJІо немов орієнтаційним авізом 

і знаком де, і в 1<0трих місцях находиться чоло наших лав. Рівночасно, 

цеІі гом ін впливав на моральн11іі стан 11аступаючого стрілецтва і додавав 

відв;н·1 1 , впертост11 і завзяття. 

GіJІЯ ст11рт11 солом11 . 111.0 стояJІа, менш-біт,ш , посередин і склону 

гор(}пm 1ш1 , між лісом а Дол 1111я11ами, ворог держався сильно в окопах 

і відстрілювався густим вогнем. Пр11 ~1ашому збт1женні почав обкидати 

нас ручш111ш rра11атам11. Нараз скричав стрілець: "на бік! - пане четар ! 
гра11ата!" М11, обидва, що ї1шли поруч себе, відскочили в противні сто

рон11 і гепнули собою долів. В тому менті, трісл11 недалеко нас кілька 

ручних 1·ранат, але на щастя не спричинил11 нам шкоди. Мимо хвилевих< 
зуп1шо1<, стрілец1,ка лава посувалас1, 11сстр11мно вперед і ворог, кори

стаюч11 з темі11і 11оч і, залишав 0 1<опи, а в них скоrюстріли , ручні гранати, 

великі запаси муніції, утікаючи у нев ідомому напрямі. 

І !арешті стріт,ці " Курі11я Смерти" досягли краю вовчухс1,кого лісу, 

а сотні " Гу1tулr.ського Куреня" здобувши давні наші позиції на північ 
від Долинян, почали та1<ож зближатися до лісу. В темноті ночі, стрі

лецтво обох куренів рушило лісом у напрямі села Вовчух. Нагла поява 

і нестримно-рішучий удар н аших з'єднаних сил був великою і страшною 

несподіванкою для ворога, що ще перед вечером спок іІіно розташувався 

своїм штабом і резервою до нічноrо спочин 1<у. Майже вся ця резерва , 

що закватирувалася в сел і по пала в полон. 

Впродовж ночі наші частини здобули і вповн і опанували село Вов

чухи, а на другий день "Гуцульський Курінь" здобув сусідне село Ро

датичі , що лежить на північ від залізничого шляху . 
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Тієї пропамятної ночі , це є з 8. на 9. березня 19 19 року, перервано, 
nершніі раз, 11uлуче11ня nоЛЯІ< ів t1 a заJ1ізничому шляху між Перемишлем 

і Львовом. В тому бою наші )(урені не лише відібрали втрачені позиції, 

але нестримним розмахом здобули два села і дуже важний тереН', до 

дальших успіхів військових операцій у напрям і Перемишля і Львова. 

У тому бою .вороr втратив 350 полонених , 22 скоростр іли, 6 rармат, 

великі запаси тех.нічно-війсь)(овоrо матеріялу і харчев11х продуктів для 

війська. 

108 

З Г АЛЄРП УКРАУНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ 

Отець Юліян Фацієвич, 

капелян Леrіону УСС. 

Іван Карась, 

підхорунжий УСС. 

Іван Тиктор, 

четар УСС. 

Степан Хомяк, 

вістун УСС. 



Гнат Мартинець 

сот. УГА 

Напад румунів на ЗУНР 25 травнн 1919 р. 
СНЯТИНЩИНА ПЕРЕД І В ЧАСІ НАПАДУ РУМУНІВ 

Проф. Гнат Мартинець. 

Заки приступлю до теми, уважаю за 

вказане подати короткий образ Снятинського 

повіту і події, які вяжуться з ним від про

голошення Самостійної Української Держави 

1 листопада 1918 року. 
Снятинський повіт сусідує з Буковиною. 

Місто Снятин лежить при державному го
стинці, чи як його з.вали, цісарській дорозі, 

що веде з Коломиї до Черновець. Граничне 

мале село Кулачин. На північ від онятин

ського повіту лежить Городенський, на по

лу дні притикає повіт Кос івський. Повіт на

числяв 43 громади. Дивна річ, що в кожній 
громаді, крім Кулачина, сидів дідич з двір

ським обшаром . Дідичами були поляки і вір

мени, а тільки у Белелуї перейшов двір в 

українські руки, бо його набуло Українське Педагогічне Товариство, 

Рідна Школа. Дідичі-вірмени були польськими патріотами, як пр. Тео

доровичі й Аrопсовичі. Вони мали теж доступ до всяких австрійських 

військових урядів , бо і самі служи.r~и в австрійськім війську. 

Я приіішов до Снятина в серпні 1917 року як командант рільничої 
Експозитури ІІІ-тої австрійської армії. Був я тоді ще далі калікою на 

ліву ногу, я1<у прострілила російська куля 15 січня 1915 року при здо
буванні гори під Висло 1<ом Великим у Карпатах. Як інвалід бу.в я від 

червня 1915 р. до червня 1917 р. посадником Володимира Волинського 

з і службовою ранrою оберля йтенанта. За рік мав я добру нагоду пізнати 

цілr1й снятинський повіт, бути особисто в кожному селі, зап ізнатися 

з і священством і учительством, як теж з дідичами. Завданням рільничої 

експозитури було помагати населенню і в першій мірі, двірським обши

rам у пільних роботах J-Іа весні, в літі і в осен і при збор і земних плодів . 

Сняп1нсhк111u1 пов іт, як і ціле Покуття , має незвичайно плодючу землю, 
а снятинсhкі селянни -- то плянтатори всякої городовини, головно ци-
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булі іі часнику та з і збіжжя - пшениці, гречки, кукурудзи і соняшника. 

До диспозиції мала експозитура 10 парових плугів, 15 моторових плугів 
на бензину, 50 борі н , 40 пар угорських буйволів і 50 звичайних плугів, 
І О сівалок, 20 коней, ЗО старих резервістів сербів і хорватів у віці 
50-60 літ. Мали вони стар і карабіни Верндля та 1ї то без замків 
(фсршлюссів) і ні одного патрона, хоч кожниіі кріс нідочого. Я мав 
свою "бричку" на 6 осіб , візника-вояка, пару гарних каштанів-конеіі. 

За поміч у пільних роботах платили дідичі дріб ні оплати, за те мусіл11 

після жнив продавати всякі земні плоди за військовою тарифою означену 

ціну. Відношення дідичів до мене було добре. Це мало вплив на події 

після проголошення Української Держ.ави, а згодом на поворот снятин

ського і інших пов ітів під польську владу. 

День першого листопада 1918 р. проминув спокіііно, ніхто не думав 
про якийсь зрив. Ввечор і того дня прийшли до мене, до канцелярії ріль

н11чої експозитури, адвокат д-р Семанюк - наш письменник Черемшина 

- і в мундурі вояка учитель Онищук, вели1< 11іі праве}lн11к і знаний діяч 

просвітянський, на нараду. Вони довідалися, що в Коломиї уконстату

валася Повітова Українсь1<а Національна Рада, що вже продовж цього 

дня українці перейняли владу і в місті і в повіті та що військова залога 

вдержує лад і порядок. Про події у Львові ми не знали нічого, оба панове 
радили мені зробити те все, що зроблено в Коломиї. А до мене звер

нулися тому, бо я був у місті одиноким австр і йським офіцером, що ди
спонував великим збіжевим маrазином рільничої експозитури і згада

ними уже воя1<ами. Нарада була коротка. Дня 2 листопада о 8 годині 
вранці порішили ми проголосити українську владу. Ще того вечора 

пішов я до місцевого нотаря Степана Левицького і запросив ііого до 

репрезентації української влади. 

Першим нашим чином то було перебрати владу у австрійсь1<ім 

старостві. Старостою був тоді Лодинський, мав золотий комір і одну 
зірку - спольщений українець. Ми запропонували йому залишитися 

дал і на свому становищі з тим, що я покищо матиму становище пові

тового комісаря, а він має бути дал і старостою, а тільки зложить 

службове приречення Українській Державі. Згаданий староста Лоди.н

ський був сильно зворушений, але в лаг ідний і чемний спосіб відмовився 

вiJL дальшої служби, бо з упадком австрійської держави забажав вер
нутися до своєї родини до Кракова. А що його покликано до Снятина 

на заступництво старости, то проскв, щоб ми перейняли від нього 

урядування. 

Тим чином і місцевий постерунок жандармерії склав зброю і деякі 
жандарми-українці відразу перейшли на службу Українській Державі. 

Урядничий персонал староства числив коло 70 ос і б, майже самих 
поляк і в. З малими виїмками всі вони заявили свою волю служити 
Українській Державі і скласти приречення. Ми обійшли всі відділи ста
роства, всі канцелярії, перебрали касу З • 1<асовою книжкою і ключами 

та важніші шафи з актами. На чергу приіішов суд з і своїм начальником 
у1<раї11цем Іваном Фі рманюком. До суду належало ще двох суддів, з них 

однн І ван Фута, мііі ш1<ілu1111іі товар1 1w з Псрсм11шJ1Я . Всі м 11 бувал11 
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1аст11ми гістьми і в адвоката д-ра Семанюка і в сл. п. нашого письмен-

1 нка В. Стефаника в Русові. Перебрання влади в суді було радше чем-
1остевою візитою в начальника Фірманюка та в суддів. Пошта і подат
<овий уряд здали все в поряд1<у. Начальники-поляки просили залишити 

х у службі, але тільки як урядовців, а не як начальників. Клопіт бу~ 
" іл~,ка днів з електромонтерам11 , заки наладнався телеrраф і телефон. 
Іаш11х було дуже мало, а поляк11 боялися заявити свою волю до дальшої 

:лужби в Укра'інській Державі. Залізничий персонал належав до Коломиї. 
J'11м чином при сумерку дня скінчили ми наше завдання. На ратушевій 
зеж і вже лопотів цілий день укра'інський прапор. 

РОЗБРОЮВАННЯ ПОСТЕРУНКІВ ЖАНДАРМЕРП 

Воно пройшло в повіті без особливих випадків. Бувший вояк 
з австрійсько'і армії з і села Волчковець В. З. подав у газеті "Новий 
Шлях" ч. 86 з З лнстопада І 958 слідуюче: 

"Перший листопад 1918 р. застав мене на відпустці. Завдяки рек
лямації д-ра Семанюка-Черемшини дістав я І місяць урльопу та й був 
:>адий, що вирвався з італійського фронту. День хмарний і холодний. 

Сиджу під коморою і латаю залишене російськими козаками сідло і 
о.умаю, як довго мені удасться переховуватися, бо вже місяць минув, 
як мій урльоn скінчився, а жандарми що другий день навідуються. Див
тось, йде до мене мій ровесн111< зі львівської поліції Гим, якому теж 

від двох тижнів скінчилася відпустка. "Що робимо, - кажу, - їдемо, 

чи ні, бо мені жандарм Корінь (поляк) не дає спокою, щоденно за мною 

приходить?" . А директор школи Василь Равлюк все мені говорить "не 

лізь жандармам у вічі, ховайся, як можеш, бо Австрії нині-завтра кінець, 

а вас, військових, нам тут буде треба." В виду цього і я не вертався 

на фронт і інших крім Гима здержував. І нині , 1 листопада, о год. 9 рано 
пр1їїхав до директора Равлюка зі Снятина десятник Закревський з пи

сьмовим наказом від сот;~и1<а Гната Мартинця, вже тодішного Пові

rовоrо Комісаря снятинського повіту, розбро'іти станицю австрійської 
жандармерії, а директор Равлюк спрямував його до мене і він, на щастя, 

застан ще у мене згаданого Гима . Я негайно вбираю військову уніформу, 

а Г11м іде повідомити трьох інших наших військовиків, щоб прийшли 

до мене. Кріса і набо'і привіз десятник зі Снятина. Коло год. 1 О вранці 
\ІИ вже були на станиці жандармерії. Там застали заступника команданта 
Коріня в службі . Він немило здивувався, коли десятник Закревський 
заяв11в, що в імені У1<ра·інсь 1<о'і Влади станиця має зложити зброю, запа

~пв і кріс11, набо'і і архів , бо Австрія вже не існує, тому всі чотири 

жандарми є вже вільні від служби. Розброєння переведено доволі гладко, 
без спрот11 ву. бп два жандарми були укра'інці, а 1<омандант Хойнацкі 
( укра'і1ю,к 11й пе ревертень) противився так, що треба було вжити сили, 
aJ1c обійш.n1JСЯ без стрілу. Поляк Корінь, - заступник команданта, -
заявнв 11aRiтi, гптов іст1, служити У1<раїнсь1<ій Державі. В маrази11і м11 

наЙІLІЛІІ 12 кricin • і 'ІОТІІРІІ скр11нь1<11 11або'ів. Нсгайко зорrаніЗОВ'ано 
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з військових озброєну варту на зал ізно-дорожному мості на Пруті 

у Волчківцях. 

Продовж дня директор школи Равток скликав на доручення По

вітового Комісаряту збори громадян і на них вибрано громадську 
управу з Василем Томчуком на чолі. З надзвичайних зборів виготовленd 

протокол і доручено мені того ж вечора відвезти протокол до комісаріяту 

у Снятині. Сідлаю коня і год. 7 вечора вже явився в комісаріяті, в бу
динку бувшого старости. Там як у мурашнику. Віддаю протокол, а мені 

дають обіжниr<И й оголошення не тільr<И для Волчківців, але і для су-, 

сідних громад Устя, Тулови й Орельця, бо пошта ще не наладнана. 

Комісар Г,нат МартинеІJ,ь заяви.в мені, що заки навяжеться поштовиіі 

звязок, я маю повнити службу звязкового між Снятином і громадами 

снятинського повіту, на лінії Снятин-Заболотів, на що я радо пого

дився. Пізно вночі вертався верхи додо.му, навіть і почав дрімати, як 

в селі Устю негайно з обох сторін дороги обскочили мене люди, зловил~t 

мого ко.ня і думаючи, що я якиіісь мадяр, взяли мене в полон і завели 

до громадської управи. Аж коли я в громаді віддав їм об іжники з Пові

тового Комісаріяту й оголошення, по.вір или, що я не мадяр і та1< серед 

радісного сміху ми розійшлися." 

Інші установи, як школи, не сприч11няли ніяких труднощів, бо вони 
ледве у воєнному часі животіли. Поважнішою установою була 8-клясова 
реальна rімназія. Деректором її був поляк-священик Борови , що був 
рівночасно 1<атехитом, - людина поважна, ростом около 2-ох метрів, 

- кремезна. Мешкав в пр11міщенні школи. Коли ми до нього прийшли 

і зажадали іменем української влади передач і заведення, він спокіrїно 

заявив, що підчиняється українськ і й владі, бо є самозрозуміле, щоб 

Галичиною правила українська влада. Сам він не буде в тій школі вчити, 
хіба, що до школи ходили б і польсь1<і учні. Директором цеї rімнавії 

став сл. п . д-р Клявдій Білинський, професор Черновецької r·імназії, що 

враз з проф. Кордубою мусів по1<инути Буковину. Першим членом учи

тельського збору став заслужений громадянин і діяч бл. п. о. Василь 
Проць, rімназійний і народньо-шкільний катехит. Він теж був членом 

Української Національної Ради, яку очолював пок. д-р Семанюк. Таким 
чином я став Повітовим Комісарем снятинського повіту і рівночасно 

повіто.вим військовим командантом, хоч ані військової станиці, ані поліції, 

як теж повітової жандармерії не було. А не було тому, бо щойно десь 
у половині листопада почали зі сходу на захід і з і заходу на схід вер

татися великі військові формації з фронтів і безчисленні маси бувших 
полонених. І до снятинської землі повернулося з фронтів 1<ільканадцятьох 

старшин і підстаршин, між ни.ми четар Одинський, який зорrанізував 
згодом повітові орrани безпе1<и. 

НАРОДНЄ ШКІЛЬНИЦТВО 

Коли у Снятині вже 2 т1стопада лопотів 11 а ратушеві11 веж і жов
то-блакнптіі nparюp, то 1ю ссJІах орr·ан ізація 11арод11 ього ш1<ільн1щтва 
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опізнилася головно із-за браку учительства, що було на різних бойових 
фронтах. Дня 24 листопада зїхалося учительство на конференцію д.о 
Снятина; вибрано одноголосно на пост шкільного інспектора покійного 

Василя Равлюка, дуже спосібного педагога і просвітянина, а на пост 

секретаря вибрано учителя п. Семена Фодчука, що живе тепер у Торонті. 
При Галицькій Армії служили як старшини і підстаршини І. Білоус, 
М. Ковтун, Б. Костащук, П. Крупський, В . Ліщу1<, І. Маєвський , О. Ми
хайлецький, Б. Тарновець1<ий, М. Харкев11ч, Б. Мацюк, А. Онищук і Се
мен Федорчук. 

Панове Равлюк і Фодчук перебрали шкільну владу і канцелярію 
від референта Окружної Шкільної Ради Данцевича. Вони зарядили 
підпис приречення українській владі, яке підписали учителі-українці. 
Поляки, за вийнятком 11-ьох, не під.писали . Клопіт був з міськими шко

лами в Заболотові і Снятині, бо там були 6-клясові школи, окремо для 

дівчат і хлопців, а вчителями в них майже самі поляки. їх заступили 
ті українські учительські сили, яких поляки не прийняли до служби, 
а надто зголосилися кіль1<анадцять учительських сил - поворотців 

з Буковини, як п-і Каратницька , подружжя Лисеницьких, Одинський, 
Гаїв, Ченига, Керницька, Ляшкевич, Пшиrроць1<а. Тим чином обсаджено 
всі школи. 

В наслідок чотиролітної .війни край був знищений. Бракувало харчів, 

обуви, одежі, а в школах опалу і приладдя до писання . Всякі обіжники 

і розпорядження Повітового Комісаріяту писано на від.воротніх, чистих 

сторонах залишених німець1<их і польських обіжників. Відби-то· і розіслано 

по школах ноти до гимну "Ще не вмерла" і "Боже Великий Єдиний". 
Аж до відклику занехано навчання польської і німецької мови, але 

залишено навчання латинсь1<ої азбу1<и. Далі залишено навчання польської 

і австрійської історії, а українську історію вирішено вчити солідно 

від княжої доби. Ш1<ільні справи доручив Державний Секретарят міні
строві освіти - бувшому директорові кіцманської держав.ної rімназії 

д-рові Артимов11чеві і всі розпорядження були публіковані у "Вістнику 

Державного Секретаріяту" у Станиславові, який видавано щомісячно. 
Інші державн і розпорядження були друковані у щоденнику "Республика". 

В лютому 1919 р. відбулися вибори до українського сойму у Ста
ниславові. Послом став учитель Антін Онищук, дуже добрий просві
тянський орrан ізатор, бесідник, великий патріот. З уступаючою армією 

подався він за Збруч. його дружина з дітьми залишилися дома. А за 
польських часів вона попала в розпуку, кинулася в Туловій з високої 

кручі у ріку Прут і втопилася, його ж большевики вивезли на Соловки. 
До помочі в адмін істрації запросив я тодішнього нотаря Степана 

Левицького, який перебрав справи старости. Поворотці з фронтів, наші 
вояки, самочинно зорrанізували пограничну безпеку від румунської сто
рони , а доповняли їх роботу ті станиці жандармерії, що були орrа
нізовані вже від 2 листопада. 

Наступив страшний період мандрівки народів. Зі сход.у на захід 
посувалися піw101, возами і поїзд;:~ми непроглядні маси австрійських 
ві іkьков11х форл1ацііі , а зі заходу на схід зві11ьнсні з полону вояки цар-· 
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ських формацій. Цілий місяць листопад була безупинна мряка, слота 

зі снігом, студінь. Здовж дороги вже лежали в ровах мерці, що , зне

можені голодом і холодом не видержали. Наше украї.нське жіноцтво 

влаштовувало на заліз.ничій стації Снятин-Залуче, віддаленій від Сня

тина на 4% кілометра, станицю Червоного Хреста з кухнями, .що день 
і ·Ніч працювали. Ще до грудня 1918 року продовжувалась ця мандрівка 
народів. А з доручення Окружної Кома.нди треба було ще вертаючі зі 
сход.у .військові формації роззброювати. Угорські формації ішли через 

Снятин на Кути або Косів, далі на Ворохту, інші добивалися до поїздів 

у Снятині і Коломиї, чи Станиславові. Кожну таку формацію я приймав 

.на -границі в селі Кулачині, відводив через Снятин до станції і взивав 

залишати зброю, бо в Карпатах мог ло б прийти до пролив у кро'ви 

з українськими військовими формаціями, що ніби вже там обставили 

границю Української ГалИцької Держави. Це здебільша вдавалося. Але 
були і сумні випадки спротиву. Перемаршерувала через Снятин гон

ведtька дивізія артилерії. Ії команд.анта, полковника, візвав я, щоб 

гармати залишив у Снятині. Він з обуренням відмовився і перейшов місто 

в напрямі на стацію і розтаборився, спрямовуючи гармати на місто 

і двірець. При чому я йому дав запевнення, що збоку української вій

ськової влади, - якої до речі ще не було, - нічого злого йому, чи 

його дивізії, не станеться. Мене тримав при собі від полудня до сумерку 
на слоті і дощі і щойно пізно ввечорі відпустив. День пізніше я довідався, 

що наші гуцули взяли їх під обстріл з д.вох сторін і таку викликали 

паніку, що гонведи покинувши зброю, пішли врозтіч і залишили гармати 

з муніцією. Словом, цілий місяць листопад не було спочинку ні днем ні 
вночі, вертаючі зі сход.у здемобілізовані відділи, я мусів особисто 
провожати крізь місто аж поза двірець, здебільша пішки. 

Як далеко людина здана на ласку і неласку долі в такім положенню, 
свідчать такі nодії, що подобають радше H:l сон. Бувші австрійські 

офіцери і вояки, що у Снятині вс ідали до поїзJtу, щоб д істат11ся на захід, 

мали змогу задержати при собі свої куферки, шаблю, однострій, а на

віть для власної оборони револьвери. Тимчасом на залізничиж стаціях 

впадал11 до вагонів підростки і жінки і ті речі офіцерам відбирали. 

Щойно наші, розставлені по стаціях, жандарми поклали кінець наду

життям населення, при чому треба зважити, що снятинський повіт, 

в якому 20 літ працював покійний д-р К. Трильовський, зачислявся до 

дуже свідомих повітів. Щойно в гру дні 1918 р. скінчилася остаточно 

мандрівка з і сходу на захід і з заходу на схід, при чому головно траrічні 

були повороти бувших полонених царської армії. Не було поїзду, що 

не мав 611 хnорих на плямистий тиф, а хворі їхали в товарових ваrонах 
стоячи і стоячи вмирали. Ух на стації вибирана з ваrонів і провізорично 

хоронено їх біля стації. 

Згадав я уже про свідомість снятинського повіту. Тимчасом воєнна 
деморалізація зроби.r~а своє. У другій половині грудня зарядив Державний 

Секретаріят Військових Справ бранку нових рекрутів для попов.нення 
військової сили на фронтах. Комісія асентерувала 500 осіб , яких ви
ряджено з великого державного маrазину біля залізничого двірця 
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зброєю, мунщ1єю, мундиром і всім потрібним. На ніч усіх приміщено 
в новому шкільному будинку мя дівчат, а на вартових призначи.в я 

кількох моїх вояків з рільничої експозитури. Десь біля пів.ночі вартові 
заснули, а новобранці тихцем вибралися так, що з 500 осіб залишилося 
около ЗО осі б. Даремні були погрози , що всіх чекає кара за дезерцію. 
Мало хто вернувся , а інші заявили, що вони мусять залишитися вдома, 

бо повітові загрожує румунська інвазія, бо румуни забрали цілу Букови.ну. 
Тимчасом через Снятин швендалися всякі "м і сії", .не бракувало 

польських і румунських. Не можна було їх завертати, бо мали посвідки 
з Державного Секретаріяту. Для всякого забезпечення я записував точн о 

пrізвища ос іб і відсилав їх до Окружної Команди в Коломиї, якої головою 
був сотник Примак, з фаху професор rімназ ії. 

Положення на фронті з поляками було тяжке, не було муніції. До 
того причинялася ще й небезпечна аrітація серед населен.ня, щоб кінчити 
війну, бо нібито на Великій Україні вже розділено rрунт поміщиків, 

а у нас всі дідичі під охороною, - отже треба ліквід,увати фронт, дат.и 

людям землю і тоді будуть селя.ни боронити свою землю, коли кожна 

хата на селі буде для ворога твердинею. З такими гаслами зявився був 
у часі Різдва 1919 наш земляк Порай ко, що по Снятині вештався ," на · 
коні в чорній шинелі. На наслідки не треба було довго чекати. . 

В Белелуї почали люди од,ного дня розбирати економіч.ні будинки, 
в11асність Педагогічного Товариства. Арендарем того маєтку був ж~~ 
Герман . Він так був з цілою своєю родиною зукраїнізувався, 111.о ~вої~ 
челяді справляв Святиіі Вечір, чи Великдень і сам з і своєю цілою ·родиною 

молився спільно, засідав до столу, колядував. Аж одного дня прийшло 

кількох громадян і заявили йому, що він має негайно покинути село, 

бо люди мусять цей двірський обшар між себе розділити .' Рівноч~сно 
загрозили, що його можуть і вбити, якщо він не хотів би забратися 

зі села. Треба було через війта загрозити карною ~кспедицією, · а · ста::
ниця жандармерії дістала доручення стріляти до тих порушників·.'спокою,' 
що вже раз відважилися розбирати стодолу і діли'тися· r\оодиноким"и 
сніпками з даху. 

Згодом заключували ми льокальні умови з румунами щодо граничних 
переходів на Пруті і Чеrемоші, внутрішне життя нормалізувалося. Люди 
платили податки , фронт не змінявся. Нагло 24 травня 1919 р. доручено 
мені телеrраму через граничну сторожу в Кулачині, з румунської сто

рони , приблизно такого змісту: 

An das militarische Hёchstkommaпdo Sniatyn. 

Auf Anordnung des Generals Zadik, muss das Gebiet mit den Bezirken 
Snjatyn, Horodenka, Kosow, Kolomea, Nadworna und Stanislau durch ruma
nische Truppen besetzt werden. Es handelt sich um die Eisenbahnlinie Snia
tyn-Stanislau und freien Zugang zu Ungarn. Um eventuelle Feindseligkeiten 
zu vermeiden, werden Sie aufgefordert аІІе militarischen Einheiten aus dem 
Genannten Raume abzuziehen. Der Einmarsch der rumanischen Truppen beginnt 
шогgеn, am 25 Маі J 919 uш 4 Uhr fruh. 

General Petela. 
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ПЕРЕКЛАД НА УКРАУНСЬКУ МОВУ 

"З доручення rенерала Задіка румунськими військами мусить бути 

обсаджена область повіті.в Снятин, Городенка, Косів, Коломия, Над.вірна 
і Станиславів. йдеться про залізничу лінію Снятин-Станиславів і вільний 
доступ до Мадярщини. Щоб оминути евентуальних ворожих виступів, 

взиваємо Вас відтягнути вс і в ійськові зєднання з названих районів, 

Вмарш румунських військ пuчинається 25 травня І 9 І 9 р. о 4 год. вранці. 
Генерал Петеля." 

Можна собі уявити паніку, я1<а бл~ 1скав 1<ою поширилася на цілій 

названій території, включно зі Станиславовом, осідком Державного 
Секретаріяту . Зміст телеrрами перетелефонував я до Окружно'і Команди 

в Коломиї. Сотник Бемко повідомив мене, що до них теж така телеr

рама .наспіла, що коло год. 9 увечорі прибуде з Окружно'і Команди 

делеrація для переговорів з румунами. Цього дня була субота. Я не
гайно скликав до канцелярії Комісаряту шефів усіх урядів і членів 

Національної Ради і після короткої наради зарядив виплатити трьохмі

сячну платню всім шефам урядів, урядовцям, службовикам і учительству. 

Начальник податкового уряду одержав після виплат1-1 доручення всю 

решту готівки відставити д.о Станиславова. Про якусь оборону, якийсь 
військовий спротив не було й мови, бо кожне місто мало лише стільки 

залоги, що разом могло бути може 200-300 осіб на всій території. 

Зрештою, ніхто з Державного Секретаріяту, чи Окружної Команди, не 

міг знати більш, як було в телеrрамі, тобто, щоб румуни мали доступ 

до Мадярщини, де Беля Кун проголосив революцію. В 1<ожному разі 

всі військові особи мусіли забратися і в1йхати, а з переговорів увечорі 
не можна було нічого доброго надіятися. Догадуючись, що поляки, 

які почали по цілому фронті офензиву, враз з румунами завдадуть нам 

останній удар, я рdЗпращався з усіми прияrзними, подякував за віриу 

і ревну працю та порадив дожидати найближч11х дн ів , що мають вия

снити , чи окупація Покуття часова, чи ні. Не об і йшлося при тому без 
гарячих сл із, бо кожний розумів, що Lle ост.:шній день існування нашої 

Української Держави. Ми розійшлися. 

В місті настала пригноблююча тишина. Я доручив запрягти коні 
і в товаристві нотара Степана Левицького виїхав у східному напрямі 
від Снятина до граничного села Кулачина. Сонце вже до половини 
сховалося, як ми при'іхали до рогачки. Коні з бричкою уставив фірман, 
- вірний серб, - за вартівнею при дорозі, а я з нотарем перейшли 
розкинену, вкопану в земл і , фронтом до Снятина, лінію румунських воя
ків. Всі вони .тtежалн з крісами, поверненим11 на Снятин. Стало моторошно 

на серці, бо до кого бул и ті дула крісів звернені , 1<оли з нашої сторони 

н е було ні одної душі ? Якогось румунського підстаршину візвав я. щоб 
н<tс, - делеrацію збоку Укра·інського Уряду, - запровадив до генерала 

Петелі, точніше до його штабу. А був я вже капітаном і вбрав ще й 

шаблю. Підофіцер завів нас до невели1<ої хати , де була телефонічна 

цеН'траля і порадив комунікуватися телефоном. Відносний телефоніст 

став те.rтефонувати, при чому він нас, а ми ііого маііжс нічого не розу-
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міли. Вкінці довідалися, що генерала немає, що приїде з околиць Кут 
К<'ЛО півночі. Сіли ми оба та й нуж курити цигарки, нер.вово запалюю-.и 
одну від другої. А в таких ситуаціях година роком стає. 

Вже була мабуть північ, я1< автом пр11гналася ще одна наша деле
гація з Коломиї, а то теперішний Президент Української Держави 
в екзилі д-р Степан Витв~щ1, 1<ий, сотник Льобко.віц і сотни к Купчанко. 

Сот.ню< Льобковіц став 11астирливо в якогось румунського четаря до

магатися телефо11ічної сполу 1<и з генералом Петелею, але даремно. Ніч 
була ясна, зв ізди хоч ру1<ою досягай, але травневий холод таки добре 
добирався до плечей. Ми завдавали соб і безконеч ні питання, що буде 

і самі собі відповідали. А 1·енерала таки не дочекалися . Вранці, точно 

о год. 4-тій, заревіла перш.:~ гармата дес1, кого Виженки. За цією друга 

десь коло Вашковець, третя 1<оло нас, чет,верта коло Стецеви, пята 
коло Городеню1. То був зн<11< до наступу. Ціла лінія румунських вояків, 

здеб ільша в хода1<ах, зірвалася і руш11ла вперед. Для постраху закле
котіли теж скор()Стр іли . Мого воя 1<а, серба з бричкою і кіньми, якийсь 

румунський капраль забрав і поїхав уперед. Панове Льобковіц і Купчанко 

ще встигли добігти до ового авта і піп1али до Коломиї. Румуни за ними 
стріляли, але без насл ідк ів. Мене і 11отара Левиц1,кого забрав до авта 
якийсь майор. БоіІова лін і 51 посувалася ліниво. Коло 7-ої години вранці 

ми доїхали до середмістя і ста11ул н n<:ред маг істратом. Там зібралася 

численна громада 1~ікавих. Була це неділя. Від наших людей дався чути 
голос - "А ось наш пан комісар Мартинець, слава Богу." Згаданий 
майор з ійшов зі мною з авта, стRз у брамі магістрату і оголосив, що 

румунська військова влада бере східню Галичину під свою владу, що 

ніч ого не зміниться, що уряди будуть, як були, щоб населення не воро· 

хобилося, щоб в і йти ОІ'олосили, що всі особи , які мають зброю, мают~ 

її під загрозою кари смерти сам і зложити в громадських урядах. Мені 

доручив тоіі майор, щоб я л ругого дня, в по11 ед ілок, був у будинку 

староства, тобто комісаріят.v. То1·0 дня ще до 11 години переїздили 

через Снятин мал і в ід.д іли скорострілів і н а тому проминув перший день. 

В понеділок прийшов з 1'1\да 11и Іі майор до моєї канцелярії, прийшов 

теж нотар Левицький і ми мали коло півгод11нну нараду. Він розпорядив, 
що в пов іті нічого не змі11ит1,ся, що ми маємо далі урядувати, але всі 

акти , які виходять , маємо підписувати спільно. На тому він з;іі<інчив, 

казав, що другого дня , у .в і второ 1<, прийде. Ми з нотарем зложИли текст 
об іжника до вс і х громадських урядів про зміну з приходом · румунів 

і домовилися прийти знову чергового дня. У в івторок румунські. групи 
почали господарити. Цілу Народню Торговлю сконфіскували, · мовляв, 

це державна власність. З почти забрали вс і значки. В податковому уряді 
нічого не найшли. Школи були зачинені . Той майор вже біл~ше не 

показався. Місцевим вій ськовим команд.антом був молодий капіт.ан Тур

кулєц (Тurkuletz). На мій запит, л.е майор, в ідповів, що його кудисЬ пере
несли . "А що я маю робити", - "Чекати аж другий прийде". "А де є 

моя бричка з 1< іньми і фірма1юм?" . "Поїхали далі, - каже ві11, - то 

все вже наше". 

Після як11х двох тижнях румунський генерал Задік скликав до 
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І<оломнї всіх пов ітов11х 1<омісаrів 11.:1 1шrаду. 51 noб:.11111R, що тіль101 я 
один в австрійсь({ому однострою, ще й з ша\3лею та у 1<rаї11с1,1<ою розеткою 

на шапці, а всі інші - цивільні люди. І<о.нфере1щія тривала від годи.н11 

10 вранці до З по полудні. Ми нічого не встигли розвідатися, чи румуни 

нас вже до себе прилучили, чи тільt<и на Я({ИЙСь час будуть нас мати 

у своїй опіці. Багато було справ, аж вкінці Задіt< проголосив розпорядоt<, 
що д.ля удержанН"Я порядку і згоди серед мішаного населення буде 
в кожному повіті адміністраційний "тріюмвірат" . Де є повіт більш 
український, там буде старостою українець, а підстаростою поляк і жид. 
А в повіті з польською більшістю буде староста поляк, а підстаростами 
українець і жид. "Сказав пан, тай тепле його слово". Це була й остання 
конференція. Я свого становища комісаря не зрікався, але всі зрозуміли, 

що з румунами не договорит1,ся ніхто. До мене приходили ще довго 

люди з різними справами, але на якийсь час життя завмерло. 

В поло.вині серпня прийшов до мене до канцелярії поляк Юр11-

стовсь1<ий, пізніше станиславівський воєвода. В розмові сказав, що 

з кінцем серпня уступають румуни, а прийде польська влада. "Пане 

Комісаре, - казав він, - маю ненайrірші відомості про Ваше уря

дування. Остережіть населення щоб не пускалося на вигнання. Волос 

з голови нікому не впаде. Натомість тим, котрі мають злочин на серцю, 

прошу порадити, щоб спряталися , бо рука справедливости мусілаб їх 

досягнути ." 

Після договору з польською владою, румуни опустили 17 серпня 

1919 року Покуття, яке J-Іегайно зай1;яла пот,сь 1<а армія. 

І по нинішний день н е зумів я провірити, LІИ напад румунів був 

доконаний в порозумінні з поляками, чи дійсно, щоб прибор1<ати рево

люцію Беля Куна. 
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Яро~ав Семчина, 
четар УГА. 

Іван Зєлик, 

четар УГА. 



ЗДОБУТТЯ КИїВА 

ВІД РЕДАКЦІУ: 

Подаємо нижче три ошн11 видатних українських діячів, двох вій

ськових фахівців і одного політика про подію, яка мала мабуть вирішне 

значення не тільки для тогочасного положення в Україні, але й поза 

нею, у році в якому властиво рішалася політична доля цілого східньо

европейскього простору. 

Дві опінії є авторства двох галичан, з доволі близької віддалі, бо 
писані в 1920 і 1923 рр., а одна з далекої перспективи, писана з нагоди 
40-ліття походу українських армій на Київ, цебто в 1959 році. 

Гадаємо, що зробимо деяку прислугу будучому історикові новіт
ньої доби України, коли зберемо в одному місці хоч три оцінки про 
згадану мілітарну, українську акцію. 

Ці три оцінки дали: 1. Отаман (майор) Генеральної Булави Україн
ської Галицької Армії, Яромир Дяків; 2. Старшина при Штабі Головного 
Отамана Симона Петлюри, пізніший начальний редактор "Свободu" 
в ЗДА, д-р Лука Мишуга і 3. Полковник Генерального Штабу Дієвої 
Армії і один із найвидатніших штабових старшин тієї армії, Аркадій 

Валійський. 

Яромир Дяків 

отаман Ген . Булави УГА 

Стратегічне Положення УГА, по переході Збруча 1919 року*) 
В часі, коли УГА переступила Збруч, змаліла широка Україна до не

значного, ледви кілька км. довгого й широкого простору земл і . 

Українське правительство - директорія Петлюри - найшлася в Ка 

мянці Подільськім, в послідн ім пристановищі для правительства й останніх 
розбитків великоукраїнських військ. Кілька км. на північ і сх ід стояв уже 

•) Передрук із "Українського Скитальця, річник IV, 11. 6 (28), Відс11ь, 15 бе

резня І 923 року. 
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ворог - большевики, що передніми своїми поз11ціям11 осягнуJІи саме Стару 

Ушицю -- Дунаївці - БаJІин - Чорну - Смотрич. 
Лише дрібний шматок землі 35 км. широкий і 55 км. довгий - ли

шився був Українцям. Рештою широких земель України поділилися боль· 
шевики й Денікін, який осягнув саме під цю пору лінію: Полтава - Херсон 
та готовився до рішального удару в напрямі Київа й Одеси. 

По переході через Збруч найшлася УГА в незвичайно труднім поло
женні на такому вузькому просторі, що могла ледве кілька днів животіти 

без якої небудь помочі й піддержки. Великоукраїнським військам, окру

женим звідусіль ворогами, бракло боєздатности: перед ними впівколі 

большевики, позаду над Збручем старий, відвічний ворог Лоляк~+, а за 
Дністром на південнім крш1і ворожо до Українців настроєні Румуни. 

Зовсім природно, що в цьому безвиглядному положенні годі було ду

мати про далекосляглі стратеrічні пляни; треба було перш усього добути 
простір, де армія відітхнула б і вдержалась. 

Отже першим завданням, вимушеним обставинами, мусіло бути роз

ширення полоси, цебто місця рухів армії. А наступ треба було повести 
негайно, бо поляки, не вважаючи на переговори з Петлюрою, могли перей

ти Збруч і довести Галичан до цілковитого розладу. Негайного розширен

ня простору довкруг І<амянця Подільського вимагала також турбота про 

харчеві засоби та різнородне приладдя для позбавленої майже всього УГА. 

Справа самозбереження була ~;ака нагляча, що годі було оглядатися на 

стан УГА, на її фізичне й матеріяльне вичерпання та на боєву втому. 

Ударом 11. УГ. Корпусу на північ, який відкинув у швидкім поході боль
шевиків аж поза Проскурів, приневолено їх стягнути частинно свої війська, 
розложені на схід від Камянця Подільського, через що осягнено найне

обхіднійший простір на відпочинок, віднову й перегрупування УГА . 

Кінець J1ипня 1919 р. - це граничний камінь в історії молодої Українсь
кої Республики, бо тим саммм правительство осягнуло свободу руху і 

стануло перед рішенням наі!більшої далекосяглости: Доля України й УГА 
спочила в його руці. 

Насувалася не одна можливість. 

Душа УГА рвалась назад до Східної Галичини. На Великій Україні на
діялась вона відсвіжити свої ряди, доповнити баєвий виряд і виступити 

ще раз проти Поляків, щоб вирвати від них свою тіснішу Батьківщину. 

Велич почування УГА можна висказати простими словами одного стрільця: 
"Відворот через рідний Збруч не є ніяким відступом, лиш походом по стрі

ливо." 

Здалека манив Київ, столиця відродженої держави, осередок краю й 
державної влади, ядро молодого українства, міродатність політичного 
значіння для провінції, вузол шляхів і залізничних доріг, багацтво різно

родних засобів, словом - серце України. Якщо вдалося б вирвати больше

викам Київ і ним постійно заволодіти, то може й повелося б воскресити 
звідтам Українську Державу. 

Почуття осамітнення, відокремлення, витворене майже герметичною 
бльокадою Польщі, Москви й Румунії, що загородили молоду Україну пе-
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ред світом, далі чимрnз-то більше зростаюча свідомість, що при будові 

Української Держави не обійтися нам без матеріяльної піддержки загра

ниці - вказували на Одесу. 

Нелегкий був вибір між цими можливостями та було ясне й мусіло 

бути те, що УГА могла довершити лиш одної розвязки. Лихий крок -
за одним махом вів до пропасти. 

Найменше виглядів з-поміж усіх можливостей мав похід на Східну 

Галичину. Jlpи такім баєвім стані УГА не можна було й думати про наступ. 

Відсвіження армії під кожним оглядом, щоби зробити її хоч приблизно 

рівновартною з польською армією, вимагало місяців. Ніяке командування, 

а тим менше польське, не дозволило б на те, щоб у воріт його краю гото

вився ворог до наступу. Неминучим вислідом цього був б.и удар Поляків 

на УГА ще в часі її приготувань. Колиб УГА для свого відсвіження посу
нулась далі на Велику Україну, щоб тим самим розширити між собою й 

Поляками охоронну полосу, то виринало само з себе питання: куди, в 

напрямі Київа, чи Одеси? Половичність була неможлива. В обсадженій во
рогом Україні не було прямо найменшого місця, де УГА могла б спокійно 

відбути свій зимовий со.н. Кожний кро1< у глибину України доводив до 

зудару з ворогом, а наслідків зудару не легко було передбачити. 

Офензива на Київ із політичного погляду була дуже примаІ-ічива. 

Посідання осередка краю отвирало незвичайні вигляди, яких одначе ні в 

додатнім ні у відємнім значінню не можна було предвидіти й оцінити. З 
військової сторони представлялася річ зовсім інакше. Удар на Київ уводив 

УГА в середину ворога, виставляючи її крила на південь і північ відкрити

ми. Заняття Київа було також небезпечне з військового погляду. Як кожне 

веJ1ике місто, так і Київ мусів вязнити для забезпеки більші сили армії, а 

УГА з погляду на маJІИЙ баєвий стан, могла - вязана вдержанням Києва 

- легко втратити свободу рухів. Без остої, без запілля, без усякої звідки

небу дь піддерж1<и, мусіло вкінці дійти до окружен.ня Київа ворогами, які 

находилися довкола УГА й постійно скріплювалися. Засоби Київа не могли 

рівнож надто манити військових вождів, бо під тим оглядом перевищала 

його Одеса, як осередок світової торговлі, звідки було можливіше добу

вати засоби. До офензиви на Київ перли політичні товчки, яких не можна 
було збагнути і зміркувати, а проти неї промовляли реальні військові 

фактори. 

Плян із напрямом Одеси не мав особливих чуттєвих принад. Дійсно 

1-1ічого особливо замітного. Та все таки хто знає, чи не дійшло б воно було 
до незвичайного значення, якби українське правительство, оперте на чим

раз-то більше зростаючу армію, могло по всім правилам навязати зі за
граничними правительствами прямий звязок. 

Наглядним приміром цього можуть бути Чехи і Словаки, які ще під 

час світової війни зуміли утворити за границею завязок свого правитель

ства, що веліло зєднати собі повне признання в Антанти. І хоч політична 

сторона походу на Одесу зясовується в менше ясних зарисах, то тим ясні

ше виявляється військова сторона й виказує оперативно чимало користей. 

Шлях на Одесу з околиці Бару і Жмеринки веде здовж румунської 
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границі. Похід армії міг проте відбутися з охороненим правим кри,лQм" за

безпеченим невтручуванням Румунів, які хоч і не були приятелями, то .все 
ж не виступали явними ворогами Уr<раїни. Крило це було прислонене та· 

кож Дністром, що його досі Румуни ще ніколи не пробували переступити. 

До того ще Одеса находиJІася під ту пору в руках Аmанти й не треба 
було від неї міста відбивати. Похід армії в тім напрямі рівнався б входови 

на зади червоним військам, що находилися на північ від Одеси й були 
рівночасно окрилені Добрармією Денікіна. Власними задами не потребу

вала УГА надто журитися. Кожний крок у напрямі Одеси віддалював її від 

найбільш небезпечного ворога - поляків. Проти посягань повстанчих за

гонів треба й можна було цілком певно забезпечитися. По осягненні Оде
си, можна було приступити спокійно до перегрупувань і віднови УГА, та 

дати їй через зиму набрати свіжих сил у лагіднім одеськім підсонні. До

повнення в людях можна було довести з набитих ще тоді тисячами Гали

чан таборів полонених в Італії і Німеччині (також Придніпрянців). Із Че

хо-Словаччини можна було перепровадити нашу пять-тисячну бригаду, а 

сама Одеса могла бути природним збірним місцем для багатьох наших 

добровольців. З приладдя можна було роздобути, що лиш потрібно, а 

особливо такі засоби, яких ні Київ, ні ціла Україна ие могли тоді дати, як 

н. пр. воєнний виряд та ліки. На час своєї віднови й переорганізації УГА 

держала б Одесу проти кожного ворога, тимбільше, що поміч Антанти 

могла бути майже певна. Що найменше проти большевиків. 
Цілковитий розпад і знищення УГА, як це сталося по поході на Київ, 

були у випадку походу на Одесу майже виключеними. Підчас походу армії 

на Одесу, могла б вона перейти кожночасно на румунську сторону. В 
Одесі стояли також до розпорядимости кораблі, що могли відвезти діткне

не яким небудь нещастям армію, (як це сталося з Денікіном та Вранrлем.) 

За рухами на Одесу промовляли важливі, хоч і не дуже приманлІ-!ві 

політичні мотиви, з цілою одначе силою промовляJІИ за ними, а навіть 

вимагали їх, чисто військові, ясно вловимі мотиви. Всім цим користям не 

мuжна було нічого іншого протиставити. Похід на Київ - це загонистість, 

козацький збиток, непевна гра "va banque", де все полишається щастю і 

сліпим припадкам. У поході на Одесу висловлюється певне й ясне пізнання 

ваги положення, свідомість ціли, правильна й холодна оцінка можливос

тей і стоячих до розпорядимости засобів, далекосяглий вгляд. Ось при
кмети, які повинні відзначити правительство, що в таку тяжку пору пори

валось на провідника сорокмільйонового народу. 

Проти офензиви на Одесу, а в користь офензиви на Київ, видав осо
бисто рішення Петлюра силою свого уряду, як найвищий вождь (голов

ний отаман), і то в супереч усім своїм військовим дорадникам. Тому повна 

відвічальність за похід на Київ спадає виключно на нього самого. 

Через таке вирішення паде Петлюра до рівня таких українських на
родніх провідників, що охоплюючи лиш мале й найближче поле зору, ле

тять за хвилевим успіхом і надаються на провідників дрібніших повстансь

ких загонів, що навіть блеском народніх борців за волю пишаються, але 

ніколи не можуть стати керманичами долі великого народу. 
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При обговоренні виглядів київського чи одеського походу, вилучено 

нарочно один мент, хоч він рівноважив на терезці рішення в обох випад

ках. Тут треба було числитися конечно з тим, що денік інські війська до
велося б стрінути як у поході на Одесу, так і на Київ. Правительство мус іло 

собі ясно здати справу щодо відношення до Денікіна ще на початку, яких 

би це не було операцій. Це належить до круга далекосяглих політичних 
:~ередбачувань. Відповідь на це дає киІвський похід, у як ім УГА вже по 
стр ічі з денікінськими військами, все ще вижидала вказівок від свого пра

вительства, як має до них поставитись. 

З ГАЛЄРІУ СТАРШИН УГА 

Ілля Варчак, 

четар УГА 

.. 
j 
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Д-р Лука Мишуга 

четар У.Г.А. 

ЗДОБУТТЯ КИїВА 

Похід українських військ на Київ*) 

(Сер пен ь, 1 9 1 9) 

Описую к~ївську катастрофу 
передовсім з оци?< головних при

чин: І. тому, що'. ·я переконаний, 

що київська ка.тастрофа була 

предтечою другої, цебто т. з-в. пе

реходу Галицької.' Армії до Дені

кіна і 2. що обі ці події викликали 

таr<у дезор ієнтацію серед нашого 

громадянства та · внесли стільки 

заколоту та ворожн ечі між прид

ніпрянців і галичан з одної, а 

внутрі тих rруп з другої сторони, 

що деякі вияснення цих подій яв

ляється необхідни~. Думаю, що 
якраз тепер, коли вже всі ми дещо 

охололи, зможемо глядіти на ці 

події більше холодно та оцінити їх 

більш обєктивно. Пишу тільки про 

те, що я знаю або з першого 

джерела, або про . те, що я сам 

пережив або вїічу,в. 
Коли фізично виснажена, а духом може ще більw.е.· як раніше бодра 

Галицька Армія перейшла на територію Великої Україі-rи в половині 
липня 1919 р., то стан її виносив оК.оло . 90,000 людей. -Воєнне nоложенн51 
було тоді таке, що большевицькі війська стояли бrЛя Ярмолинець та 
загрожували безпосередно Каr..\я·нцеви Подільському, Що був осідком 
правительства У. Н . Р. Галицька Армія, хоч як потребувала відпочинку~ 

мусіла з тими самими силами, якими вдержувала через такий довгиЙ' 

час фронт проти поляків та ставила опір гал єрівській офензиві, вдержати 

*) Передрук брошури, виданої редакцією "Українського Прапору" у Відні в І 920 році. 
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фронт проти большевиків, щоби рятунати уряд і ту малу частину тери

торії Великої України, на ЯІ{іЙ міг знайти ще захист уряд і сама армія 
У. Н. Р. Цілий другий галицький корпус та переважні сили першого 
й третього корпусу мусіли перейти з похідної кольони прямо в роз

стрільну. Коли ж перша небезпека минула, значить, коли напір боль .... 
шевиків здержано й територію поширено та забезпечено, то прийшлося 

заста1ювитися над пляном дальших воєнних операцій. Такий плян ви

робила військова канцелярія Диктатури З. О. У. Н. Р. та предложила 

~ого Головному Отаманові С. Петлюрі. В тім пляні обговорено три 
евентуальности: І. поворот до Галичини і її від.биття; 2. похід на Київ 
і З. операцію на Одесу, евентуально на Миколаїв та Херсон, як НЦ"" 
морські міста . Коли б ми мали вертатнся до Галичини, то треба би 
передовсім зайняти простір Стрий-Jlавочне, щоб11 мати контакт зі сві

том. Дорога, яку треба би відбути, була би довга на яких 360 км. та 
йшла б через Скалу, Чортків, Бучач, Нижнів, Станиславів, Калуш, Долину. 
Uіла ця операція тревала б два місяці. Щоб одначе до н еї приступити, 

то треба б передусім дати армії усі конечні речі - обу,ву, одяг, амуніцію 

і т. д. Мінімальне запотребування виглядало б так: І 0,000,000 патронів, 
250,000 артилерійських стрілен, 40,000 пар черевиків , 70,000 rарнітурів 
білля, по 40,000 блюзо 1{, штанів і плащів та 140,000 онучок. 

До офензиви на Київ ставиться плян неrативно. Операція на Київ 
мала б передусім ту небезпеку, що розпочинаючи її не знати, з ким 
прийдеться в Києві битися. Наша армія була б з і всіх сторін окружена 

ворогами, а рівнож і зади були б иезабезпечені , так, що поляки насту

паючи на зади армії могли б силою одно·і дивізії дуже легко її розбити. 
Крім цього викормлення армії було б получене з особлившими трудно

щами. Дуже важним арrументом проти офензиви на ки·ів було те, що 

коли б ми навіть добули Київ , то пра1вд.оподібно не були б у силі його 

вдержати, бо на саму залогу К1їїва треба було б залишити майже по-
11овину галицької або дві третих придн іп рянської армії. Це ослабило б 
нашу армію і найменший напір зі сторони большевиків або добровольців 

змусив би нас до відвороту. 

Найкраще представляється операція на Одесу. Передусім легше 
туди дістатися, не буде сильного ворожого опору, а надто й дорога на 

Одесу коротша, чим на Ки'ів. Над Чорним Морем клімат лагідніший, 
а з цею обставиною слабо виеквіпувана армія мусить числитися. Тут 

прийдеться легше з викормленням армії, буде звязок зі світом, а тим 

самим і краща надія на успішніше зді йснення евентуальної допомоги від 

Антантн. І R операції н а Одесу можуть стрінути нашу армію подібно 

як і в офензив і на ки·ів .непередбачені перешкоди та небезпеки, одначе 

положення наше було б тут корисніше. Якщо б большевики загрожували 

нашій армії настільки, що не було б для неї виходу, то можна б тоді 
переправитися з армією через Дністер (на Рибницю, Дубосаро та Бен
дери) до Бесарабії . Розуміється , що без відповідного виеквіпування армії, 

ні одна ні друга операція не може числити на б ільші успіхи. Ніщо інше, 

тільки брак примітивних технічних засuuів, uд.ягу, обув11, а передусім 
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амуніції змусив галицьку армію в Галич ині до відвороту. Галицька армія 

була відтята від світу й не могла ніяким способом добути цих необхідних 

засобів, без яких ведення війни неможливе. В операції на Київ буде 

находитися наша армія менш-більш в такім самім положенню, як га

лицька в Галичині . Зате в Одесі бvдР ,\1ожна добути засоби з інших 
країв, от хочби дорогою товарообміну за цукОJ. А добути їх треба 

доконче, бо на Великій Україні їх нема рівнож. 

Всі ті проєкти обговорювано ще детайл ічно на кількох, спеціяльно 
в тій ціли скликаних конференціях, в s~ких взяли участь всі визначніші 

стратеrи та політики як з придніпрянської України так і з Диктатури. 

Майже всі вони заявилися проти операції на Київ . Про офензиву на Київ 
рішив Головний Отаман (Симон Петлюра), наказуючи нега1'fне її пе

реведення. 

Всі дієві частини соборної України складал ися тод і з двох арм111: 
а\ Наддністрянської, .в якої склад .входив І, 11 і ІІІ галицький корпус та 

rpyпei ~- (' (Коновальця) *) і б) Придніпрянської, яка скламлася з трьох 
rруп, а саме: волинської, запоріжської і ки·івської (остання повстала 

з бувшого повстанчого коша) та з З і 9 дивізі й . Галицька армія підлягала 
Начальній Команд і Галицької Армії (Н. К. Г. А.), якої командантом був 

rен.-чет. Тарнавський, а Придніпрянська Штабов і Дієвої, якої коман

дантом був отаман Тютюнник, а після нього отаман Сальський, пізніший 

міністер військових спра1в У. Н . Р. Обі армії підлягали в оперативних 

справах прямо Головному Отаманов і . Для обєднання операці й всіх зброА
них сил У. Н . Р. утворив Головни й Отаман як найвищий вожд, на під

став і умови з правительсТ'Вом З. О. У. Н. Р. Штаб Головного Отамана 

OU. Г. О.) , який розпочав свою діяльність з днем 11 . серпня 1919 р. 

Шефом цього штабу іменував Г. О. б. професора військової Академії 
у Петербурзі отамана Юнакова, людину дуже чесну, українській справі 
щиро в іддану та дуже характерну, а rенералом-квартирмайстром rен.-чет. 

Курмано.вича, бувшого Державного Секретаря військових справ в З . О. 
У. Н. Р. Половина приділених старшин була з Придніпрянської Армії, 

а друга з Галицької. Офензива на Київ була вже тоді в ході . Подрібний 
плян виробила Н. К. Г. А. Почавши від 11. серпня керував воєнними 

оr.ераціями обох армій Ш. Г. О" якого шеф їздив щоденно до Г . О. 
з докладом ~ро кождочасну ситуацію на фронті. 

Вже на самім початку офензИ'ВИ на Киї.в звернулася Н. К. Г . А. до 

Ш. Г. О. з запитом, які є відносини між Правительством У. Н. Р" а Доб
ровольчою Армією, зазначуючи , що це справа дуже великої ваги з огляду 
на пох ід нашої армії та можливість зустрічі з армією Ден ікіна. Депешу 

цю відіслано Головному Отаманові, але відповіді на це не було. Коли ж 

дійшли вісти, що Денікін перейшов Дніпро та посувається в сторону 

Києва, Н . К . Г. А. повторила своє запитання. Відповіди дефінітивної 

й тод і не дано. Зате Ш. Г. О. вислав до Н. К. Г. А. і Штабу Дієвої Армії 

на лрипоручення Головного Отамана строго довіроч ниіі приказ, яким 

*) Остання тільк 11 nід u11е1,_ тив1111м оглядом. 
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аказано, що на випадо1<, коли наші війська стрінуться з Добровольчою 

.рмією, мають уникати сутичок, а ожидати дальших директив. Оскільки 
обі тепер пригадую, то на день чи два перед входом нашої армії в Київ 

ислала Н. К. Г. А. в цій справі ще од.но запитанкя, але відповіді й цим 

азом не дістала. Цеж була справа політичної натури і Ш. Г. О. на 
ласну руку ніякої відповіди не міг дати. Але що Штаб Головного 

)тамана знав, що ситуація на лівім берез і Дніпра неясна, то зробив зі 
вого боку це, що було можливе, а саме при1<азав повстанчій rрупі 

тамана Зеленого перейти на лівий бік Дніпра і посуватися здовж ріки 
ж до Киева. Було так обчислено, що в однім і тім самім часі увійдуть 

Київ з правого боку Дніпра головні сили нашої армії, а з лівого пов
танча rрупа от. Зеленого, якої властивим завданням мала бути обо

~она переходів і мостів на Дніпрі. Такий виразний наказ одержав от. 

:елений. Якщоб rрупа от. Зеленого, яка числила тоді покад 7,000 людей 
могла сміло ставити опір навіть значнішим добровольчим відділам, 

·ула виповнила хоч частину свого за.вдання, то не було б київської 
атастрофи, щонайменше в такім виді, як вона склалася. На жаль всі 

,ООО людей Зеленого розбіглися десь біля Трипілля над Дкіпром додому. 

~ей факт - це клясичний примір, оскільки при поважних воєнних опе-

1аціях (\1Ожна числити на повстанців. Вони є без сумніву дуже важ

·11вим чинником, але одна їх !Велика хиба, що це елемент непевний. 

Форсовні марші , яких вимагала в приспішенім темпі ведена офен
ива та безнастанні бої з ворогом, який відступав пляново й ставив 
.:~взятий опір, обезсилили Галицьку Армію до тої міри, що в Х'Вилі, 

:оли вона станула перед Києвом, її боєздатність зменшилася щонайменше 

ra одну третю. І нічого дивного. Перед воротами Київа стояв той сам 

трілець, який боровся довгий час під Львовом, Городком, Золочевом, 

Гернополем, Чортковом і т. д. Перші частини, які увійшли до Київа, 
rалежали до rрупи rен.-чет. Кравса. Команда згаданої rрупи видала 

.ень перед 13ступом наших військ до Київа відповідні зарядження щодо 

•бсад.и важніших обєктів в місті, як зал ізничого двірця, Городської 

~уми, арсеналу і т. д., а рівtюж і мостів на Дніпрі. Н. К. Г. А. зарядила 

1 а бажанкя Головного Отамана Петлюри вели1<ий парад,ний вїзд, в якім 

~али взяти участь Начальна Команда, Штаб Дієвої, всі корпусні, бри

·ад.ні згл. дивізійні штаби обох армій та делеrацїі від поодиноких частин. 

lередні стежі нашої армії увійшли до Київа д.ня ЗО. серпня, а парада 

~ала відбутися дня З І. серпня 1919 р., цебто на другий день в неділю 

ІО полудкі. До обсадження двох мостів на Дніпр і призначено одну сотню 

1ридніпрянську й од.ну галицьку. Ця остання мала ще обсадити Печерську 
lавру , біля якої находився міст на Дніпрі. Був ще на Дніпрі третий 

ліст-деревяний, який не був зазначений навіть на спеціяльній карті 
і про існування якого не мав ніхто з ведучих опсра1~їі ніякої інформації. 

Додо обсади цього моста - не в11дано, розуміється, ніякнх л11спозицій. 

'алицька сотня, що мала обсадити Печерську Лавру ще в суботу 30. 
·ерпня звечсра, спізнилася якнх б до 8 годин і прибула в неділю над 

>анком така перемучена, що люди падали прямо з ніг. Ціла сотня мала 
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всього 120 мужви. Все ж належні ст1ики розставила, а крім цього було 
мале поготівля, яке містилося в Печерській Лаврі . 

Коли .вже на добре розвидніло, донесено, що з лівого боку Дніпра 

надїзджає якийсь відділ кінноти. За короткий час наблизився цеіі відділ 

до моста, якого боронила галицька сотня. Щойно тепер показалося, 

що це була передна стежа якогось відділу Добровольчої Армії. Коман

дант відділу добровольців довідавш11сь, що моста боронять галицькі 

війська , зробив великі очі, бо не мав поняття про те, що діється в ки·і:ві. 

Командант галицької сотні заявив йому, що Київ зайнят11й віІkьками 

У. Н. Р. та що він ніякого іншого віііська до міста не впустить. По цій 
заяві добровольча кіннота віддалилася в тім самім напрямі, звідки 

прибула. 

Майже в тім самім часі налїхав знову до другого залізничого моста, 
якого боронила придніпрянська сотня (мабуть з полку Чорних Гайда
маків), добровольчий панцирний поїзд і намагався переїхати через міст. 
Сотник Гайдамаків здержав поїзд і заявив ііого командантові , що міст 
підмінований і в тій хвил і , як тільки поїзд вїде на нього, буде висаджений 

у повітря. Броневик відїхав назад. Десь бі.r~я полудня зміиено Чорних 

Гайдамаків, а на їх місце прийшла інша придніпрянська сотня. Цей відділ 

замість прийняти засоби обережности, поклав зброю на землю та взявся 

до варення чаю. Ця легкодушність прямо незрозуміла. коли зважити, 

що ворог недалеко й може кожної хвилі напасти. І дійсно так сталося. 

В тім самім часі, коли одні козак11 лежали :відпочиваючи на землі, а інші 

заходилися коло варення чаю, підііішов їх з заду денікінський відділ, 

який дістався до міста через вище згаданий деревяний міст, якого на 

мапі не зазначено і тому необсаджсно та обезброїв їх . Деякі козаки 

намагалися ставити спротив, але було вже запізно, бо добровольців була 
більша сила. 

до моста, обсадженого галицькою сотнею, прибув знову курінь де

нікінської піхоти, який мимо спротиву команд.анта сотні перейшов міст 

та увійшов у місто. Як курінь переходив через міст, то команд.ант сотні 

(поручник - імени собі не пригадую) приказав стріляти з машинового 

кріса, але не на денікінську піхоту, а в воду. Чому? Очевидно казав 
стріляти тільки для постраху, мабуть придержуючись наказу, не вход..ити 

в сутички з Дені1<інцями. Що правда, як би навіть галицька сотня була 
спинила перехід цього відділу, то загальної ситуації було б це не на

правило, бо деякі денікінські відділи вже перейшли були Дніпро через 

деревяний міст та увійш11 и до міста. Про те все, що діялося коло тих 

обох мостів, не мала команда rрупи найменшого поняття. Командант 

га.rтицької сотні вислав вправді до команди rрупи кількох вістових з від

повідними звітами та просьбами про евентуальні вказівки, але ні од11н 
з них не вернувся. Мабуть переловили їх по дорозі денікінські відділи 

та полонили. Тоді вибрався сам команд.ант сотні в дорогу. Команда 

rрупи находилася на особовім двірці. Було вже з полудня. Якраз тоді 
почали над.їздити перші наші транспорти з поодиноким11 штабами та 
частинами, пр11значе1111м до парадного вїзду у К11ї:в . Всі вони не мал11, 
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розуміється, рівнож поняття про те, що діється в Київі. Команда rрупи, 

одержавши відомість про ці події, вислала негайно до команди увій

шовших денікінських військ делегацію, зложену з одного булавного 

старшини й од.ного сотника, що о інтервеніювали в цш спра;ві. Наша 

делегація домагалася, щоб денікінські війська покинули негайно Киї.в. 

Денікінський команд.ант заявив, що .він цього на власну руку зробити 

не може, бо це переход.ить межі його компетенції, а мусить в цій справі 
звернутися до команд.анта групи ген. Бредова, який за кілька годин 

буде вже .в Київі. Стануло на тім, що в тій справі порозуміється наша 

делегація безпосередно з ген. Бредовим . До того часу зобовязалися обі 

армії, цебто добровольча й українська, не починати супроти себе ніяких 
ворожих кроків. Та частина міста, яку зайняли Денікінці, мала астати 

в їх руках, а інші частини в українських. Установлено рівнож демарка

ційну лінію. Денікінська команда просила ще, щоб на знак неворожих 

відносин обох армій умістити на Город.ській Думі між українськими 

прапорами також російський. Наша делегація згодилася на це з тим 

виразним застереженням, що вивішення російського прапору не матиме 

ніякого політичного значіння. 

В часі, як відбувалися переговори , рушили на місто ті частини 
нашої армії, що над.їхали поїздами та були призначені до парадного вїзду. 
Все, що жило в місті, рушило на вулиці. Людність витала українську 
армію дуже сердечно гучними окликами та обсипувала наше військо 

квітами. Радість була обопільна. Радувався стрілець, раду.валося і на
селення. Найбільш е народу зібралося біля буд.инку Городської Думи. 

Балькон Думи був прибраний гарними килимами і прикрашений квітами 

та уІ{раїнськими прапорами, між якими виднів і один російський прапор. 

Перед будинком Думи переходили одна українська частина за другою, 

а зібраний нарід вітав їх із запалом. Між іншими над.їхав один відділ 

пр11д.ніпрянських козаків з от. Сальськ11м на ч ол і. Козаки nобачивши 

російський прапор, почали голосно кричати та домагалися його усунення. 

На ріжного род.у оклики й епітети козак ів посипалися відповіди публ іки, 
част11на якої протестувала проти цього домагання. Повстало велике за

мішання. Козаки спинилися перед Думою. Рос і йського прапору все ще 

не усувано . Тоді зпоміж козаків виїхав один сотни!{, зл і~ з коня, вийшов 
на балькон Думи, зірвав російський прапор, з і йшов з ним на долину 

та кинув його з погордою тому коневі під ноги , на якому сидів отаман 

Сальський, тод.ішний команд.ант придніпрянської армії. Зачалася метушня 

зі свистами, криками і т. п" серед якої показалося негайно ізза вугла 
сусідніх домів кілька денікінських козаків, як і дали в сторону при

дніпрянських козаків кілька вистрілів. Як тільки розлягся гук вистрілів, 

придніпрянськ і козаки розлетілися в одну мить, куди кому попало. Тим 
переполохом счинили вони серед населення, а - що найважніше -
серед наших власних част11Н величезну паніку. Галицькі частини, що 

машерувалrr по різних вулицях, почувши вистріли та побачивши втікаю
чих козак і в, а не знаючи, що сталося, почали й собі розбігатися. Це 
виt<Ористали Денікінці в цей спосіб, що переступили демаркаційну лінію, 



зайняли більшу частину міста та розоружили й полонили деякі наші 
частини. 

UJ,oб рятувати армію, яка була б певно серед того хаосу попалася 
в руки Денікінців, поїхав командант rрупи rен.-чет. Кравс разом з одним 
булавним старшиною до денікінського командування в ціли ведення даль
ших переговорів. Була ніч, мабуть година десята. Тоді вже приїхав до 
Київа rен. Бредов, командант оперуючої в районі Київа денікінської 
армії. Переговори скінчилися аж по півночі, а вислід їх був такий, що 
галицька армія мала ще тої самої .ночі відступити з Київа, згуртуватись 

за залізничим шляхом київського товарового двірця і продовж дня від
ступити на лінію Хвастів (інших місцевостей вже собі не пригадую). 

Справа відношення денікінської армії до української мала бути обгово
рена щойно окремими місіями, що їх мали вислати Правительство У. Н. Р. 

і головне командування Добровольчої Армії. Крім справ чисто військового 

характеру ніяких інших питань при цій зустрічі не порушувано, що ціл

ком зрозуміле, бо ні rен. Бредов ні rен.-чет. Кравс не мали до цього 

ніякого упо.важнення. Відповідно до умови наші частини відступили 
дійсно в означенім часі аж на лінію Хвастова. Положення нашо·і армії 
в Київі було прямо безвихідне, так, що rен. Кравс мусів на ці тяжкі 

умови згодитися. В іншому разі були о всі наші частини попалися в де

нікінський полон. 

Так представляється ки·1sська катастрофа. В цій справі перевела 

окрема комісія, якої предсідником був rен. Гембачев (Наддніпрянець), 

дуже точні доходження, переслухуючи наочних свідків, поодиноких ко

мандантів, старшин, стрільців та козаків, як придніпрянців так і галичан. 
Всі ці акти, які находилися в Н. К. Г. А., мені відомі. Рівнож відомий 
мені хід цілої офензиви ще й з цього боку, що я бу.в приділений до Штабу 

Головного Отамана і всі накази, навіть найбільш довірочні, переходили 
через мої руки. 

Як видно вже з того, що я тут представив, причини ц1є1, в своїх 

наслідках такої погубної для нас катастрофи, є д.уже складні. Годі по

класти її в вину виключно одній особі чи там одній команді, а вже не

совісно таки добачати в ній "зраду" галичан. Передусім найбільшим 

промахом була сама офензива на Київ. Характеристичне, що коли Го

ловний Отаман (Симон Петлюра) задецидував про похід на Київ, то 

начальник військової канцелярії підполк. Долєжаль вніс в цій справі 

свій письменний спротив, в якім видвигнув наново всі арrументи проти 

цеї офензиви. Головний Отаман налягав рі,внож і на те, щоб офензиву 
повести в приспішенім темпі, хоч в предложенім і військовими знавцями 

виробленім пляні піднесено виразно, що всяку дальшу операцію треба 
буде повести з огляду на І/Зисилену й перетомлену армію дуже обережно, 

посуваючися з.вільна, від етапу до етапу. Тимчасом офензиву на Київ 
ведено з небувалою скорістю. Передні части.ни, які прибули до Київа, 

були знесилені до тієї міри, що не було навіть ким обсадити відповідно 
важні обєкти та мости. Ті відділи, які увійшли в Київ, були нечисленні, 
а головні сили армії оставали далеко позаду, так, що не могли за фрон
товими частинами своєчасно наспівати. 
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Дальшою причи.ною київської катастрофи треба уважати прямо 

незрозуміле легковаження вияснення відносин правительства У. Н. Р . до 
Добровольчої Армії. Вправді Головний Отаман згодився вкінці вислати 
до денікінського командування в цій справі окрему місію з rен. Павленком 

як головою, але це було вже з а п і з н о, бо заки місія дої.х:ала на місце 

признач ення , наші війська мусіли вже з Київа уступити. Проти двох 

ворогів, цебто большевиків і Денікіна, наша армія не була в силі битися_ 

З одним з них треба було увійти в переговори й заключити перемиря. 

А вже дійсно годі зрозуміти, як можна аранжувати параду з по

дібною як за найспокійніших часів помпою в тім місті, якого ворота 

щойно покинув ворог, про якого навіть не д.обре було знати, як далеко 

він відступи-в! Треба було подумат11 передусім про пересл ідування ворога, 

щоб витягнути з перемоги якнайбільші користи, а не здержувати частини 

- для відбуття паради! Можна леп<0 зрозуміти інтенції тих, що бажали 

зробити з і здобуття золотоверхого Київа величаву національну маніфе

стацію. Але ця інтенція могла бути зреал ізована рівнож добре іі в іншиА 
спосіб та в слушний час. 

Поменші промахи поодиноких осі б, згл. командантів, такі наглядні, 
що певно впали читачев і при читанні цих стрічок у вічі і я цього підносити 

тут н е буду. 

Насл ідки київської катастрофи були прямо фатальні . До фізичного 

виснаження прилучилася ще духова депресія, яка огорнула і козаків 

і старшин. Цю депресію піддержували ще у великій мірі всілякого роду 

провокаційні поголоски про зраду чи там продання Київа галичанами, 

згл. старшинами галицької армії та большевицька 1ї денікінська аrітація. 

Ті останні старалися внести в галицьку арм ію розклад і к11нути зерно 

незгоди між галичан і пр11д.ніпрянців. До цього ще денікінська аrітаціяr 

яка змагала до того, щоб намовити галичан до переходу на сторону 

Денік іна, >Вносила в стрілецьк і ряди дуже важку пол іт11ч ну дезорієн

тацію. Н а насл ідки цих аrітаці й не треба було довго ждат11. Почалася 
в армії дезерція, яка зросла в короткім часі до небувалих розмірі в. 

Друга катастрофа грозил а армії, якої бойови й стан змалів до половини 

через форсування офензиви, жертви в погибших та ранених, недуги, 

недостачу обуви й одягу. А що до цеї другої катастроф11 не прийшло, 

то треба це завдяч)'ІВати передусім великій національнііі свідомости та 

військовій дисципліні галицького стрільця, а в дальшій мірі невсипущій 

освідомній праці наших старшин , просвітних кружків та нашої пропа
rанди. В звіті розвідк и й пропаrанди першого галицького корпусу зна

ход11мо ось таку характеристику тодішних відносин на фронті: "Місяць 
вересень - це може найтяжчий період в настроях і психольоrії нашог~· 
стрільця. При1'1шов час душевної реакції на відступ з Київа. Наступ 
Денікіна, частинні успіхи большевиків , переговори правительства У. Н. Р. 

з Польщею і .несвідомість їх ходу* ) - це чинники, які великою силою 
вдаряли в душу слухняного й з.дисциплінованого, а ле б у д ь - що -
б у д ь дум аю чого стрільця." 

•) Тоді якраз принесли польські часописи відомість про desinteressement (незаін

тересованість) Правительства У. Н. Р. в спра11і Галичини. 
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Проовітна праця і пропаrанда зробила своє. Дезерція в армії ми
нулася. Але зате прийшла J-ІОВа біда. Переговори з Денікіном ке довели 
до .ніякого порозуміння. Директорія ухвалила виповісти йому війну. 

Галицька армія мусіла боротися дальше на два фронти : Проти больше
виків і проти Денікіна. Щастя, що хоч большевики відтягнули свої сили 

на інший фронт, а то вже тоді галицька армія не була б могла вдeJJr 

жатися. Холодна осінь, вчасні приморозки та двотижневий безнастанний 

дощ спричинили в рядах галицької армії страшне спустошення. Недо

стача обуви, одягу, білля, примітивних ліків та всілякого роду хвороби, 

а передусім тиф, заповідали неминучу другу катастрофу. Про це вже 

доносила Н. К. Г. А. Штабо.ві Г. О. ще на місяць перед т. зв. переходом 

до Денікіна, благаючи помочі, а передовсім ліків. Всі ті алярмуючі звіти 

предкладалося Головному Отаманові. Рівнож докладав про це декілька 

разів rен. Курманович на раді міністрів. Всі сходилися на тій точці, 

що положення армії критичне, але позитивно не зробили для армії 

майже нічого. Армія маліла з дня на день. Н . К. Г. А. посилала до Штабу 

Г. О. навіть щоденні звіти з поодиноких бриrад, в яких вже самі цифри 
говорили за себе. Число хворих, яких треба було відставити до шпиталів, 

зростало в деяких бриrадах, на який тижд.ень перед катаr.трофою, до 

неймовірної висоти, так, що не було навіть ким варти держати. Зви
чайним рахунком правдоподібности можна було означити час, коли 

армія стане нездатною до бою й не могтиме вдержувати дальше фронту. 

Знали про це дуже добре в Штабі Г. О. і знав про це й Головниіі Отаман. 
Ген. Курманович , будучи перед своїм від.їздом на прощанню в Г. О" 
заявив виразно, що фронт не вдержиться довше як два тижні. Треба 
було отже шукати якогось виходу, щоб ратувати армію. Армія потре
бувала передусім більшої кількости ліків, а дальше відпочинку, бо тільки 
тоді могла б по трохи прийти до себе. Цеіі відпочинок був тоді можли
вий тільки через перемиря з наступаючим Денікіном. Коли правительство 

У. Н. Р. не хотіло за ніяку ціну входУІти з Денікіном в переговори, Н . К. 
Г. А . .не знаючи іншого способу, як вирятувати галицьку армію від певної 
загибелі, почала сама вести переговори з Денікіном. 

Так представляється в загальних зарнсах т. зв. перехід галицької 

армії до Денікіна. Н. К. Г. А. заключила з Денікіном перемиря і поста

вила як Диктатуру З. О. У. Н. Р. так і придніпрянське правительство 
перед доконаний факт. 

Тут хочу вказати на ще одне. Не перечу, що не було між числе.н
ними стрільцями, старшинами та нашими політиками певного нахилу 

до російської орієнтації, яка за ціну злучення всіх українських земель 
в одних руках зрезиr.нувала б хвилево з державної самостійности, а зго

дилася б на автономію України як етапу до самостійної держави. Це 
одначе певне, що в часі т. зв. переходу до Денікіна не було в нікого 

двох думок щодо цього, що Денікін - живий труп. Ціла траrедія була 

лишень в тім , що той труп мав ще тоді стількн сили, що міг перед 

своєю смертю нас задавити. Денікін кинув проти українських військ велику 
силу кінноти, яка заходила на задУІ нашої армії й просто унеможливила 
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відворот. В цей спосіб дісталися в денікінський полон декілька штабіВІ 

придніпрянської армії, яка находилася майже в тім самім положенню, 
що й галицька. Денікінська кавалерія посувалася дуже скоро, а наші 
частини не могли задля болота та перемучення навіть пляново від

ступати. Обдертий, босий та виснажений стрілець чи козак міг ще 

при найбільших зусиллях вдержатися в бойовій лінії серед студ.єни 

(падав тоді майже безнастанно дощ зі снігом) день або два, а це за
гального положення не змінило б. Особливо тому, бо тиф і інші хвороби 

просто винищували цілі частини. Це траrічне положення нашої армії 

схарактеризував от. Сальський на одній спільній нараді обох прави
тельств ось якими короткими й ядерними словами: "Війна для нас скін..~ 

чена. Поконала нас не мілітарна сила ворогів, а тиф." І дальше: "Над

дніпрянська армія не має заспокоєних навіть елєме.нтарних вимог -
вона опору ставити не може. Галицька армія в такім самім стані. Вона 

в більшости вже оточена. Грошей нема. Становище безвихідне."*) Про 
"зраду" не може бути тут отже й мови. В цитованім вже звіті проп""" 
ганди першого гал. корпусу маємо ще одно цікаве місце: "Замітне1 
що серед старшин, а навіть стрільців є зрозуміння, що для загально

української ідеї можна, а навіть треба 'В разі необхідности жертвувати 

інтересами меншости. Галичина не є "нашим одиноким краєм". Мимо 

неввічливости населення, стрілець уважає цілу Україну своїм рідним 
краєм. Ворожнечі у відношенні наших вояків до т. зв. Петлюрівців чи 
повстанців, нема ніякої. Армія, яка має таке свідоме ~військо, до зради 

не допустить. Такий експеримент в галицькій армії неможливий." 

Без сумніву, можна говорити, що краще було перейти до больше
виків або битися до загину, чим лучитися з представником царської Росії 
та "підпирати одною рукою реакцію, а другою нищити здобутки рево
люції." Але ж т. зв. перехід до Денікіна треба уважати нічим іншим. 

як тільки кроком розпуки. Н. К. Г. А. перевела за Збруч стотисячну 

армію, а на передодні катастрофи бойовий стан галицької армії упа'ВІ 
в застрашаючий спосіб. Чи можливо було ним вд.ержати фронт проти 
Денікіна, який кинув проти галицької армії майже 8,000 самої кінноти? 
Дати знову знищити галицьку армію до щенту, не був би важився ніякий 
свідомий і чесний полководець. Безмеж.ний жах і жаль огортає нашу 

душу, коли переглядаємо листу втрат Галицької Армії за час від т. зв. 
переходу до Денікіна. Ми бачимо, як кожний новий день приносить 

нам щораз то нові імена нещасних жертв тифу. МИ' бачимо, як найкращі 
наші сили йдуть передчасно в могилу. І то діється тепер, коли наша 

армія на відпочинку, коли д.істала все ж таки дещо ліків і лікарів, одяг, 
обув і т. п. А що ж було б лишилося з цеї армії, якби вона розбита й пе
реможена дісталася була в полон? 

Перехід до большевиків був тоді неможливий. Поминувши нездекля

роване становище Директорії п ід цим оглядом, було це неможливе навіть 

*) Гляди статтю д-ра О. Назарука: "Українська Армія в часі катастрофи" 

в "Українськім Прапорі'', ч. З з дня 1 З. січня І 920. 
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з тактичних міркувань. Большевики не могли тоді дати галиць кій армії 

ніякої допомоги, бо на галицькім фронті , як я вже згадував, не мали 

вони .ніяких сил. Заки знову наша армія змогла б була відступити на іх 
територію, була б її окружила добровольча кіннота й розбила. 

Це безвихідне становище нашої армії було добре відоме прави

тельству У. Н. Р. Голов.ний Отаман прийшов рівнож до переконання, 

що тільки увійшовши в переговори з Денікіном, можна б ще вратувати 

армію. Але коли Штаб Г. О. по приказу Г. О. дозволив командантам 
поодиноких частин входити з добровольчою армією в переговори в ціли 

виєднання завіш ення зброї - то було вже з а п і з н о. Денікін аж надто 

добре знав , що армія напередод.ні катастрофи. Щоб це знати, не треба 

було навіть особлившої розвідки. Цеж було ноторичне, що недуги де

сяткують ряди нашої армії та що не тільки шпитал і , школи і т. п ., ' але 

навіть залізничі дв ірці переповнені раненими та хворими.*) Н . К. Г. А. 
вратувала хоч частково галицьку армію лишень тому, що увійшла 

з Денікіном в переговори на тиждень скорше, перед правительством 

У. Н . Р . Це останнє вело рівнож в посл ідних днях з Денікіном переrо

вор11, але безуспішно. 

Т. зв. перехід галицької армії до Денікіна це фінал тої траrедії, 

якої назва: "Офензи.ва на Київ". ГоловниіІ герой цеї драми - це га

лицька армія . Душу й тіло, всю життєву енерr ію та ввесь молодечиіt 

запал вложив цей герой в своє одиноке бажання - здобути серце України, 

золотоверхий Київ та вибороти для народу свою державну самостій ність. 

Кульмінаційний пункт цеї драми - здобуття Київа. Фінал : Повна бо

йова нездатність армії і т. зв. перех ід до Денікіна. Галицька армія це 

ідеальн а постать. Коли вона .не осягнул а свого ідеалу, то не її в тім вина. 

*) Пр11м. на двірці в Жмер1нщі лежало тижнями по кілька сот хворих без 

найменшої опік11. Лежали в ждальнях, на хідн11ках, де хто попав. Не було кому 

навіть вод11 їм подати. Трупи лежали між хворими по 1<і.1ька діб, бо не бу.10 кому 

jx спрятати. 
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ЗАПІЛЬНІ ОРrдни УГА 

Д-р Іван О. Максимчук, 

поручник-суддЯ УГА 

До історії судівництва при Українській Галицькій Армії 
ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ 

На підставі наказу команд.и доповняючого 

батал іону 33-го полку крайової оборони в Кра

кові приділено мене в місяці жовтні 1916 року, 
як однорічника, що мав уже за собою три дер
жавні парвничі ісп ити і був суперарбітріяльною 
коміс ією визнани й за нездібного до фро,нтової, 
тільки до канцелярійної служби ,до Полевого 

Суду "дер Кваrтірмайстерабтайлюнr ч. 9 -
Фельдпост ч . 333" ("Der Quartiermeisterabteilung 
Nr. 9 - Feldpost 333") , місцем ос ідку якого було 
місто Стрий. У цьому суді працював я д.о січня 

або лютого 11} 18 р. В тому часі австрійська 11-а 

Д-р Іван максимчук армія rенерала Бем-Ермолія, команда і штаб якої 
знаходилися у Львові, була пересунена на Украї
ну, внаслідок чого Полевий Суд був розвязаний. 

а його персонал розкинений по інших судах. І тод і мене перенесли і при
ділилн до "Мілітерrер іхту дес Гувернеман -Іншпіціренден ін Радом" 

("Mi litargericht des Gouvernement- lnspizierenden in Radom"), де я робив 
службу аж до перевороту в Асвтрії, тобто до І . листопада 1918 року. 

У часі служби при австрійському військовому судівництві осягну.в 
я, - у ли пні 1917 р. ступень "Мілітерrеріхтспрактікант-а" ("Militar
gerichtsprakti kant"), ранrу рівнорядну з і ступнем хорунжого, а рік пізніше 

- "Мілітерrер іхтсакцессіста" ("Militargerichtsa kzessist"), тобто ранrу, що 
відпов ідала ранзі четаря (льойт.нанта), і на цьому моя карієра при 

австро-угорській армії закінчилася. 

Обі щойно згадані ранrи були створені вчас війни 1914/ 18, - ма
буть у році 1917, - для тих покінченю: правників з трьома державними 
юридичними іспитами, що служили щ.~и військовому судівництві, але не 
мали ще фахового державного судейського, адвокатського чи нота-
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ріяльного іспитів. Військовики, що мали вже такі фахові іспити за собою, 

були іменовані суддями ("Авдітор-ами") і вони належали до катеrорії 

лінійних старшин ("Offiziersstand"), тоді як "Мілітерrеріхтспрактіканти" 
та "Мілітерrеріхтсакцессісти" до "офіцерського стану" не зараховува

лися, вони були залучені до т. зв. "М1літербеамтенштанду", тобто були 

тільки військовими урядовцями, а не лінійними старшинами і тому носили 

на ковнірах одностроїв розетку, а не старшинську зірку. Після одного 

року служби в ранзі "Мілітерrеріхтспра1піканта", вони переходили авто

матично до вищої ранrи, тобто ставали "Мілітерrеріхтсакцессістами" 

з відзнакою: на обох кінцях ковніра по однії1 урядннчій срібній розетці, 
на червоній під.шивці. "Мілітерrер і хтспрактікант" мав такі самі розетки, 

але на краях ковніра були ще нашиті срібні борти, також на червоній 

підшивці. Такі самі відзнаки та колір підшивок були задержані й в су

дівництві при УГА. 

У західньо-українській військовій номенклятурі обі ці ранrи були 
відомі як "судовий хоrунжиіі" та "судовий четаr". Вони викону.вали 
функції протоколянтів (писарів) і перекладчиків у часі слідства або на 
головних розправах, але в багатьох випадках за тихою згодою своїх 
шефів-адвокатів (суддів) провадили самостійно слідства й виконували 

теж інші праці , що належали до судейської компетенції, крім, очевидно, 

головних розправ, які згідно з законом були застережені виключно 

тільки для суддів. 

У вище згаданому суд і "дер Квартірмаіістерабтайлюнr ч. 9" у Стрию 
було кількох українців у характері військових суддів, а саме: обер

льоіітнант-авдітор д-р Гриць Кузів, адвокат у Дрогобичі, оберльойтнант

авдітор Микола Лагодинський, суддя у Надвірній, оберльойтнант-авдітор 

Шазала, суддя в якомусь місті на півночі Галичини та оберльйотнант

авдітор Антін Купровський, за польських часів суддя окружного суду 

в Самборі. Крім них працю.вали там також: д-р Володимир Гуркевич, 

адвокат у Самборі, як протоколянт ( писар) у сл ідчому відділі для по

літичних справ, що ним керував оберльойтнант-авдітор йоганн Фріш, 

по націо.нальности румун, суддя з Буковини; Володимир Чубатиіі, учитель 

з Тернополя, я1<ий провадив дуже солідно т. зв. " подавчий протокол" 

та капраль (вістун) Струк , що пр.::щював у відділі писальних машинок 

суду. 

У військовому суді в Рад.омі, - крім мене, - працював ще один 

українець, з прізвищем Петриш 11н , як t<анцелярійний урядовець. Він 

негайно після розпаду Австро-Угорщи.ни зголосився до УГА, виконуючи 

службу при одному з наш11х полевих судів. З оповідання відомо мені, 

що він помер на Україні в т. зв. "чотирокутниІ\у смерти" в часі великої 

епідемії пятнистого тифу, яка в р. 1919 навіст11ла нашу УГА та її зде

сяткувала. 

Я мав отже, цілком сол ідну теоретичну та приблизно дворічну 

практичну під.готову перед вступленням до служби у військовому су

дівництві при УГА. Таку саму підготову перейшли теж і інші судові 

хорунжі та четарі, українці, як11м дол~ суд11ла стати згодом поручни

ками-суддями в полевих судах нашої армії. 
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ПОЛЕВИй СУД ОКРУЖНО! ВІйСЬКОВОї КОМАНДИ В СТРИЮ 

Політичний переворот в Австрії захопив мене в Радомі. Залізно
дорожня адміністрація не могла якслід справитися з масою поворотців 
(між ними були теж полонені) і тому мені щойно 4. листопада 1918 
року вдалося з великим трудом упхатися до ваrону потягу, що йшов 
у напрямі Львова та через Ковель-Сокаль-Угнів-Рава Руська діста
тися після З-денної подорожі тільки до Жовкви. Там наша стаційна 
команда затримала наш поїзд, заявляючи, що з уваги на бої між нашими 

частинами і польськ11ми ворохобниками за львівський головний двірець, 
не може дати дозволу на переїзд через Львів. 

Негайно після приїзду до Жовкви я зголосився у сотника УСС-ів 
Івана Коссака, який був тоді командантом Окружної Військової Команди 
та, розповівши йому про цілий перебіг моєї дотеперішньої військової 

служби, просив приділити мене до праці . Але він, - очевидно стурбо
ваний, - заявив, що в Жовкві ніякого полевого чи військового суду немає 

і він наразі не знає, яке зайняття мені дати. Але же після двох-трьох 

днів доручив мені переслухувати багатьох польських жовнірів, що по

пали в наш полон на відтинку Львова та всі протоколи переслухань 

предкладати йому до гляду. Ця моя праця тривала яких 2 тижні, бо 
вже 23. листопада 1918 року я виїхав, за його дозволом, з Жовкви через 
Бібрку-Ходорів до Стрия, куди приїхав у першій половин і грудня 1918 
року і негайно зголосився в "Стаційній Команді", командантом якої був 

сот. УГА Іван Жигмонт Ерденберrер. (По званню суддя в Стрию, а потім 

адвокат у Скольому). Я попросив приділити мене до активної служби 
при Українській Армії. Як виш1<оленого судового урядовця він скерував 
мене до начальника Полевого Суду О1<ружної Віr1ськової Команди -
сотника-судді д-ра Євстах ія (Остапа) Жука. Він приділив мене до 

слідчого відділу. Згаданий ПолевиІі Суд приміщувався на другому по
версі буднику Окружного Суду. 

Після перенесення сот.-судді д-ра Жука, начальником цього Суду 
був іменованиіі бувши1і активний австрійський поручник-суддя ("Обер
льойтнант-авдітор") Ярослав Горалевич з ранrою сотника-судді, син 
о. Лева Горале.вича , пароха в УгерсьІ\у, стрийського повіту, відомого 
політичного , економічного та культ-освітньо1·0 діяча на терені Стрий

ІЦJІНИ. Після війни сот.-суддя Ярослав Горалевич займав аж до вибуху 
2-гої св ітової війни посаду адміністраційного директора та правного 
дорадника в заряді митрополичих дібр у Львові. 

Коли ж сот.-суддя Горалевич був перенесений до Самбора на на
чальн1ша Поле.вого Суду тамошньої Окружної Військової Команди, їюго 
наслідником був назначений сот.-суддя АнтіJІ Файrель. Свій уряд вико
нував він аж до відступу УГА на східню У1<раїну , тобто до половини 

•,ісяця травня 19 19 рок у. 
Оба вони померл11 в р. 1944 під час 2-гої світової .в ії1ни в Лод::і 

в часі окупації західньої частини Польщі німецькою армією. 

Командантом ("дер Цештендіrе Коммандант") для вище згаданого 

Суду був отаман Володимир Котович, по професії учитель вселюдних 
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шкіл ~ Стриvю. Помер у таборі переселенців в Міттенвальді - Баварія. 
31 судеиського складу стрийського Полевого Суду, - крім вище 

згаданих його начальників, - пригадую собі ще: 

а) Поручника-суддю Евгена Величковського, сина пароха в Допині 
біля Стрия, який був слідчим суддею. Цей дуже добрий правник перевів 
надз.вичайно солідно та швидко слідство у справ і большевицького бунту 

хор. Матковського і тов. на терені Дрогобича й Борислава, куди був 
відряджениіі керівництвом стрийського Полевого Суду. Правда, в Дро
гобичі урядував тоді пор.-суддя д-р Ярослав Белкот як експонований 

суддя Полевого Суду Окружної Військової Команди в Стрию, але він 

сам просив пр11слати когось зі стрийсhких суддів з .'1етою приспіше.ння 

слідства. 

б) Слідстьа і разправи в політичних справах провадив сот.-суддя 
Микола Гутни·~евич (f)одом зі Стрия) , бувший суддя австрійських судів, 
визначний знавець австрійського цивільного та карного права. Між іншими 

справами знайшлися на його слід чому столі: 1) карна справа проти 

поляка, що мав італійське прізвище Варізелля та його товаришів, які 
були запідозрені в підготові польського збройного перевороту в Стрию 
та 2) справа проти стрийського промисловця Яна Верштайна, його сина 

Владислава та дальших змов.ників, зап ідозрених у злочині державної 
зради й nідготові до збройного повстання проти української влади. При 
ревізії на фабриці, в фабричних забудовах та в мешкальному будинку 

українська поліція знайшла закопані в землі великі кі.11ькості всілякої 
зброї, як н апр. скоростріли, рушниці , револь.вери, гранати, муніцію і т.п. 

Як ці об і справи закінчилися - мені невідомо, знаю тільки , що 
справа проти Яна Верштайна і тов. опинилася вкінці в руках начальника 

Суду сот.-судді А. Файrля, але він її не закінчив в наслідок офензиви 

польської армії. 

в) Пригадую собі теж пор.-суддю д-ра Івана Грубського, що про
водив слідства, а час-до-часу також і розправи. До вибуху першої сві
тової війни був короткий час австрійським повітовим судде~ і той сами~ 
уряд спо.внЯ<в те ж за володіння Польщі при повітовому суд1 в Дрогобич~, 
а пізніше в Бжозові в захід.ній Галичині . 

З несудейського перзоналу Полевого Суду Окружної Військової 
Команди в Стрию пригадую собі: 1) Івана Федака, "мілітерrеріхтсак
цессіста" віїrськового Суду в Опочні (Польща). за польських часів адво
ката в Старому Самборі, померлого в серпні 1936 р. в тому ж місті; 
2) Івана Шияна, "мілітерrеріхтсакцессіста", родом з Миколаєва над 
Дністром, жидачівського по.в іту, адвокатського кандидата, який після 
повороту з України провадив адво1<атську канцелярію спенс іонованого 

судового радника Єроніма Лукасевича в Миколаєві над Дністром. 

В стрийському Полевому Суді Окружної Військової Команди Шиян 
виступав часто як прокуратор при головних розправах, був дуже тала

новитим правником і промовцем. Після відступу УГА за Збруч Шиян 

бу.в приділений як пор.-суддя до Армійського Вишколу в селі Грушка 
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на Поділлі, кпмандантом якого був отаман УГА Омелян Клюн( помер 
2-ro чер.вня 1958 р . у Відні) . Вишкіл начисляв приблизно І 0,000 стрільців 
і тому Шиян мав дуже багато роботи, виконуючи там функції не тільки 
слідчurо судді , але теж виступаючи як предсідник головних розправ; 

З) Миколу Стойка, "мілітерrеріхтсакцессіста", родом з і села Стільсько, 

жидачівського повіту, що по закінченні українсько-польської 'війни був 
адводатським кандидатом у канцелярії адвоката д-ра І.вана Кобилецького 
у Дрогобичі. Микола Стойко, будучи пізніше пор.-суддею Полевого Суду 
УІІ-мої Бриrадн УГА, що її місцем постою було містечко Щирець. 4) Оси
па Яновича, який за польських часів бу,в повітовим суддею, а тепер 

ІІІ-го Галицького Корпусу, дуже часто виїздив службово на фронт 

перебу.ває у ЗДА. 

Керівником загальної канцелярії Полевого Суду був старший де
сятник Гриць (а може Іван) Капраль, а ведучнм господарську частину 

(підвідділ Полевого Суду) теж старшніі десятн 11к Валєріян Ган, син 
директора виділової школи в Стрию, поляк, за часів польської окуупації 
Східної Галичини підкомісар повітової 1<оманди пол іції в Стрию. Ке

рівником військової вязниці був Степан Лоза, вязничний ключник з ав

стрійських часів. його одинокий син, стр ілець УГА. загинув безвісти 

під час побуту УГА на Україні. 

ПОЛЕВИй СУД ІІІ-ГО ГАЛИЦЬКОГО КОРПУСУ УКРАУНСЬКОї 
Г АЛИЦЬКОї АРМІї В СТРИЮ 

Палевий Суд Окружної Військової Команди в Стрию був завалений 

ріжного роду карними справами, а ч исло їх постійно зростало . Невелика 

кількість судейського та помічного персоналу не могла дати соб і раду 
і просто не мала в11стачальних фізичних сил полагоджуват11 правильно 

та в найкоротшому ч асі навіть справ арештованих, предметом яких були 
злочини дезерції, несубординації, крадежі, часом грабунки зі зброєю 
r у руках та пров11ни меншого значення, як напр. самовільне залишення 

військов11х частин і т. п. Внаслідок цього вязниця нашого Суду щораз 

більше заповнювалася арештантами, які вижидали нераз довший час 

на перше переслухан ня. Ді йшло вкінці дотого, що вязничні келії були 

так перевантажені , що просто не стало м ісця приміщувати в. них ново

прибулих вязн і в. Причиною цього лиха був факт, що до компетенції 

Полевого Суду Окружної Військової Команди у Стрию належали не тільки 
злочин11 й провин11, доконані в запіллю, але теж ті, що були доконані 

на фронті, який у тому час і простягався в ід Лютовиськ (Л ітовища. -
як кажуть тамошні бойки) через Хирі·в-Крукеничі та Городок аж до 

самого Львова. Сл ід тут підкреслити, що VІІ-ма Львівська Бриrада 
сотника (п ізніше полковника) Альфреда Бізанца, теж підлягала компе
тенції щойно згаданого Полевого Суду. 

В половині січня 1919 року доручив мені наш начальник перевірити 
докладно вс і келії та кількість арештантів. Доручення це я виконав 

і nредложив в ідпов ідниї1 звіт. Правда, зовнішні ї1 стан вязниці був задо

віль.ний, усі коридори, сходи, кухня , маrазини та канцелярія були чисті 
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та свіжо побілені, те саме було менш-більш у келіях, але вони були до 

1ої міри переповнені військовими й цивільними вязнями, що просто не 
було місця де лягти. Внаслідок цього повітря у келіях було насичене 
тютюневим димом, смородами та ріжними людськими випарами так 

сильно, що не було чим дихати, не зважаючи на це, що вікна, хоч було 

це зимою, були в.весь час в ідчинені. Далі ствердив я, що багато вязнів, 
які сиділи вже довший час (кілька тижнів), не були ще ні разу пере

слухані. Багато вязнів не мали чистого білля, вони були брудні та обшар
пані. Вязничне прохарчування було погане. 

Хоча такий стан був дуже невідрадний, його не можна було ради
кально змінити зогляду на воєнний час. Начальник Суду, сот.-суддя 
Антін Файrель, прийняв це моє звідомлення до відома, видав до суддів 

деякі накази про приспішення слідства і т. п" але що з тим усім дальше 

сталося - мені невідомо. Здається, що справа зменшення територіяльної 

та особової компетенції Полевого Суду Окружної Військової Команди 

в Стрию мусіла бути предметом застанов11 так Начальної Команди УГА, 
як теж і Військового Секретаріяту :в Станиславові. Досить того, що 
був створений при Команді ІІІ-го Галицького Корпусу УГА новий Полевий 
Суд, до компетенції якого приділено всі злочини та про.вини, доконані 

виключно військовими особами, що входили в склад 111-го Галицького 
Корпусу УГА, команда якого приміщувалася то.ді в Стрию. Але до здій
снення цього пляну треба було мати більшу к ількість кваліфікованих 

судейських сил. Щоб розв.язати цю проблему, всі колишні австрійські 
"судові хорунжі" і "судові четарі" дістали наказ підготовитися до фа
хового військово-судейського іспиту, реченець якого Військовий Секре

таріят у Станиславові призначив на лютий 1919 року. 
В нашому Суд.і були чотири такі кандидати, які відповідали вимогам , 

а були ними: Іван Федак, Іван Шиян, Микола Стойко та я. Серед інших 

моїх знайомих пригадую собі ще д-ра Ярослава Дудикевича, сина гр.-кат. 

пароха села Кропивник, калуського повіту, який повнив службу при 

Лолевому Суді 11-го Галицького Корпусу УГА. 

Військовий Секретаріят у Станиславові переслав нам навіть тt 

числа австрійського "Вісника держав.них законів" в українській мові, 

в яких були поміщені повні тексти "Військового карного кодексу" та 

"Військової карної процедури" з метою допомогти нам у сумлінній під

готовці до іспиту. Він в ідбувся перед окремою екзамінаційною комісією 

у приміщенні Військового Секретаріяту в Станиславові. Предсідником 

її був отаман-суддя Карло Підляшецький ,син гр.-кат. пароха в Мона

стириськах, бувший активний австрійський військовий суддя, за часів 
Української Влади у Сх. Галичині правний референт ("Юстіцреферент" ) 

для справ військового суді•вництва при Військовому Секретаріяті. З членів 

комісії пригадую собі тільки сот.-суддю Антона Куnровського, радника 

Окружного Суду в Самборі , якиіі довгі роки перед тим був суддею 
повітового суду в Солотвині. Прізвища дальших членів комісії, - на 

жаль, - призабув. Усі ми витримали цей іспит з дуже добрим поступом, 

нам були видані відповідні св ідоцтва, а номінація наша на поручників

су ддів була проголошена у "Віснику державних законів ЗОУНР", з од-
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ночасним приділом трьох із нас, а саме І.вана Федака, Миколи Стойка 

і мене до новоствореного Полевого Суду ІІІ-го Галицького Корпуса УГА 
з осідком у Стрию. Пор.-суддя І·ван Шиян залишився у дальшій службі 
при Полевому Суді Окружної Військової Команди в Стрию. 

Начальником нового нашого Полевого Суду був іменований сот

суддя д-р Володимир Кіжик, який за Польщі був адвокатом у Янові 
біля Львова. Це була людина надзвичайно лагідного й доброго характеру, 

дуже добрий правник, до всіх підвладних ставився по приятельськи, 

був теж правним референтом ("Юстіцреферент") при Команді ІІІ-го 

Галицького Корпусу УГА, командантом якого, як наслідник полк. Гриця 
Коссака, був уже тоді полковник Гембачів, що бу:В теж для нашого 

Суду т. зв. "приналежним командантом" ("дер цуштендіrе Командант"). 
Д-р Володимир Кіжик сам теж перепроваджував головні розправи (він 
виразно соб і це застеріг ) так, що на нас трьох упав обовязок якнай

скоріше викінчувати залеглі карні справи, виділені з компетенції Поле
вого Суду Окружної Військової Команди, при якому залишилися тільки 
справи проти військовиків у запіллі та проти цивільних осіб, обвинува

чених у злочинах, передбачених законом, згл . окремими розпорядкам.!", 
виданими на час війни, напр. злочин держав.ної зради, шпіонажі, вбивства, 

грабунку, підпалу, публичного насильства і т. д. За нашим Судом зали

шилися тільки чисто військові злочини і провини, доконані військовими, 

що перебували на фронті . Засуджуючі вироки нашого суду, - як зрештою 

й усіх полевих судів у час вій.ни, - були з правила "умовні", тобто 

виконання кари були відкликані аж до закінчення війни, а в міжчасі 

засуджений мусів йти на фронт боронити Україну. 

Нам трьом були приділені до помочі прото1<0лянти ( писарі) в осо

бах хорунжого Степана Грубського (за польських часів здобув доктораr 

прав і був адвокатом у містечку Рожнітів, Долинського повіту) та стріль

ця Михайла Гика, а я узяв з Полевого Суду Окружної Військової Ко
манди раніше мені приділеного хорунжого Маврикія Льобмана, жида, 

людину дуже проворну, пильну та працьовиту. Він товаришив мені і 

в дальшій моїй службі в Полевих Судах у Жмеринці і Барі. його загально 

всі любили, а навіть зукраїнізували його прізвище на "Льобченко". Після 

заламання наших визвольних змагань Льобченко поселився в Бориславі, 

де знайшов працю у нафтовому промислі. Під час німецької окупації 

працював якийсь час у Міській Управі Борислава як перекладач україн
ського листування на німецьку мову, якою перфект.но володів. до цієї 

праці прийняв його був мій брат Юліян, який тоді був бурмістром (по
садником) Борислава і кілька разів вирятував його перед розстрілом. 
Але вкінці надійшов таки1ї момент, що не можна було йому помогти. 
Якось раз rештапівці зловили його при нагоді "ловів жидів" і розстріляли. 

Не довелося мені, одначе, довго виконувати в цьому суді мою службу. 

Припинила її велика офензива польських військ, скріплених корпусом 

генерала Станіслава Галлера, сформованим та вишколеним у Франції. 
Це сталося в першій декаді травня f 9 І 9 р. і вже в половині травня всі 
розсташовані в Стрию та його околицях запільні українські військо.ві 
частини, в тому теж оба Полеві Суди, дістали наказ евакууватися н~ 
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схід. Залізницею зі Стрия переїхали ми через Болехів-Долину-Калуш 

до Стан11славова, а згодом до Чорткова. 

Прибувши до Чорткова, одержали ми наказ перейти далі на південь 

у сторону Борщева чи пак Мельниці н/ Дністром. На шляху до Борщева 
ми довідалися про встановлення диктатури, яку очолив д-р Евген Пет
рушевич. 

У Мельниці ми перебули кілька днів і коли над1ишла вістка npn 
геройську нашу офензиву та про затримання, згл. відбиття, польського 

наступу, про зайняття Чорткова та інших місцевостей, положених н~ 

захід і північ від цього міста, ми спішно повернулися назад АО Чорткова, 

де на швидку руку був зорrанізований Полевий Суд, який навіть деякий 

час, там урядував. 

Після кількох блискучих перемог УГА та відки.ненні польскої армії 

в східні околиці Львова, наша офензива нагло заломилася, армія, за 

браком амуніції мусіла ступнево відступати на схід. І так прийшов 

трагічний день 15 липня 1919 ро., коли УГА зачала переходити річку 

Збруч. Жаль нам усім стало залишати на невідомий час нашу тіснішу 

Батьківщину, багато з нас зі сльозами в очах гляділи на захід, на пишні 

подільські пшеничні лани та на тихі села, що видніли на виднокрузі. 

Потрясаюче враження зробило на мене пращання Батьківщини пор.

суддею Миколою Левицьким, сином гр.-кат. пароха в Іванівцях, жида

чівського повіту, по професії нотаріяльного кандидата. Ридаючи, впав 

він на вколішки, голову підніс до неба і гаряче-гаряч е молився за ща

сливий наш поворот на Рідну Землю. Після молитви припав кількакратно 

устами до чорної земл і та цілував її, забравши з неї кілька грудок до 

торбинки, яку перевісив через шию на грудях. Бідака - прочував, що 

ніколи йому вже не побачити ні рідного села, ні рідного Дн істра. Помер 

на Великій Україні в час жахливої епідемії пятнистого т11фу, яка зде
сяткувала нашу УГА. 

ПОЛЕВИй СУД КОМАНДИ ЕТАПУ УГА В БАРІ 

Положення УГА погіршувалося з дня на день, жахлива епід.емІя 

плямистого та поворотного тифів десяткувала її ряди, не було вже ~е 

приміщувати тисячі хворих, не було чим їх рятувати, фронтовим І.Jа

стинам бракувало теплих одягів і взуття на осінь й зиму, - одним 
словом - витворилося становище безнадіІіне. Рештки VГ А потребували 

безумовно відпочинку та переорrанізування. Щоб вийти з цього тяжкого 

положення, Начальна Команда УГА була примушена розпочати пере

говори з командуванням росі1їської Добровол1,чої Армії. резу.nьтатом 

яких був договір, заключсн111ї у місяці жовп1і 19 19 року. З1· ідно з НИJ\!, 
усі частини УГА разом з хвор11м11 мал11 бут11 пеrесунсні н а південь, 

у спокійніші раІЇо.н11 . 

Внаслідок цього наш Полеви1ї Суд Команд11 Етапу був пересунений 

до містечка Бар і там приміщений у будинку, що межував з вязницею, 



а Команда Етапу примістилася у великому шкільному будинкові, неда

леко центру міста. 

Наше судове урядування якось не клеїлося, ми працювали, скільки 

було сил, але якийсь тяжкий настрій нас давив. На цей поган111ї настрій 

та ·песимістичні думки чимало впливав теж дуже поганий , дощовий час. 

Ціле містечко перемінилося в одну велику багнюку, повну болота і ка

лабань! На наших очах містечко Бар незабаром перемінилося теж у місце 
похоронів. Що.ІLня пересувалися заболоченими та залитими водою ву

лицями похоронні походи на цвинтар. Пригадую соб і , що тоді померли: 

четар летунства Антін Коцко, родом з Дрогобича; д-р Степан Гасюк, 

лікар УГА (помер 10 грудня 1919 р.), якого крім його дружини, теж 
лікарки, Ольги з Левів, дочки поштового урядовця з і Стрия, рятували 
всі наші й чужі лікарі, які тоді перебували в Барі, але надаремно; 
о. Михайло Якубів, капелян УГА, якого я добре особисто знав ще з часів, 

коли був учнем стрийської гімназії, та сотки інших, між ними теж 

наймолодший снн о. Андрія Пеленського, гр.-кат. пароха в JІисятичах 

біля Стрия, а імя Юрій. 

У похоронах о. Михайла Якубова .взяв я особисто участь. Скромна 
деревяна домовина з його тлінними ос1 анками була покладена на простий, 
селянський віз , а за ним довгим рядом тягнулися жахливо болотистою 
та розмоклою дорогою дальші підводи з численними трупами н.аших 

стрільців без домовини , а так просто накиданих на вози та накритих 

широкими брезентами . Дорога на цвинтар, положений за м істом, підій

малася до гори і похоронний пох ід з тяжким трудом заїхав урешті-решт 

над беріг вел111<ої ями, що становила масову-братську могилу, в яку 

були зложені покійники. Посередині великої цвинтарної площі був ви

сокий деревяний хрест, над ним у вечірніх тоді годинах кружляли великі 

стада гайвороння і крякан ня його залишило по собі н есамовите враження. 

Імпро.візований стрілецький хор від.співав після трикратного "'Вічная па

мять", теж стрілецьку пісню "Видиш брате мій". 

Одного елітного та понурого дня, цілком несподівано для мене, 

зайшов під вечір до моєї кімнати мій протоколянт JІьобман, лице якого 

паленіло, - очевидно, - в ід тифозної гарячки і слабким тремтячим 

голосом заявив, що він хворий і просив мене відпровадити його до 

жиді вської лікарні, бо сам цього не може за браком сил зробити та 
боїться, щоб по дороз і не зімл іти на вулиці. Н е міг я відмовити його 

проханню, він був для мене завжд.и добрим та відданим товаришем. 

То ж, ухопивши його під ліве рамя, а одночасно обнявши його в поясі 

та з трудом піддержуючи правою рукою, - поволі та обережно запро

вадив його до жидівського шпиталя і там віддав просто в руки д-ра 

Клеемана, директора лікарні, який стверди.в у JІьобмана плямистий тиф. 

Після кількох тижнів важкої недуги він відзискав здоровя, але я уже 

з ним більше на Україні не зустрівся. Бачився з ним кілька разів у Га

личині , останній раз у Стрию у час німецької окупації, про що вже 

була мова. 

І знову не довелося нам довший час загріти місця у Барі . ЗО грудня 

1919 року, в пополудневих годинах, ми згідно з наказом нашого коман-
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дування заваrонувалися на місцевій стації в товарові ваrони і вночі виї

хали в дорогу на Жмиренку, щоб згідн-о з умовою, заключеною з коман
дуванням Добр-Армії, переїхати на південь України "відпочивати" чи 
"віддихати". 

На цьому, - до речі , - я міг би закінчит11 спомини про те, що мені 

відомо з історії правосуддя при УГА. 

З того часу, коли Команда Етапу УГА разом зі всіми своїми уста
новами, а за нею теж і всі фронтові частини зі своїми установами рушили 

в похід у південні райони України та зустрілися там остаточно з боль

шевиками, наші Суди перестали виконувати свої завдання , вони вже 

ніколи не відновили діяльности, ані не переорrанізувалися, щоб могти 
виконувати свою ролю, до якої були призначені. Правда, залишився 
ще тільки Полевий Суд при ЧУГА. тобто при т. зв. "Червоній Українській 

Галицькій Армії", але, на мою думку, була це установа, яка серед то
дішніх обставин не мала ніякого значення, тим більш, що їй н-е довелося 

до.вrо проіснувати. Полевий Суд ЧУГА зліквідований в останніх днях 

лютого 1920 року. 

ПОЛЕВИй СУД КОМАНДИ ЕТАПУ УГА В ЖМЕРИНЦІ 

Усього яких 2 тижні (а може й трохи більше) тривала моя без

д іяльн ість у Камянці Подільському. Мене відряджено до Жмеринки 

в характері слідчого судді при Полевому Суді Команди Етапу УГА, який 

був там зорrанізований під керівництвом сот.-судді Ярослава Горалевича. 

Він бут теж її прав.ним референтом ("Юстіцреферент"). Командантом 
Етапу був полковник Вітошинськиіі, а шефом штабу сотник (а може 
майор) Штукгайль. 

Особовий склад Суду був під фаховим оглядом дуже добре об

саджений, у ньому головні судейські становища мали такі досвідчені 

судді , як Іван Барило, Єронім Полянський, Теофіль Костсцьки1ї , б. судді 

австрійських судів. Ум прид ілено відповідальні функції керівників роз

прав та вирокуючих суддів. Найбільшою рутиною серед цієї трійки 

відзначався сот.-суддя Іван Барило. Він , наділений не1':імовірною витри

валістю, пильністю та памяттю, дуже основно п ростудіовував ті закін

чені карні акти, що були йому приділені до розгляду на головнііі розправі 

і завирокування. його протокалянтом був судовий хорунжий Матій 

Дмитрик, людина надзвичайно пильна й солідна у виконуванні своїх 

обовязків. 

Крім вище згад,аного судового персоналу працював ще в нашому 

Суді як слідчий пор.-суддя Володимир Яворський, бувши1ї нотаріяльний 

кандидат, якому після провалу на ш11 х визвольних змагань удалося пе

реїхати до Чех ії. де до в11nvx\1 дrvгої світ<1.вої ні1ЇТ1 11 мав noca}!v л.ер

жавного судді в Моравськ іі'і Остраві. Бу-з с11 н<1м гр . - 1< ат. пароха ,, Стріль
бичах біля Старого Самбора, о. І в?. на Яворс1,кого, віл сщого пол іт11чного 

та громадського діяча на терені Самбірщини та посла до галицького 
сойму у Львові . Протоколянтом пор.-судді ВолоАимира Яворського був 
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Давидовський, досить молода людина з Чорткова, який дуже часто їздив 

до містечка Вишнівчика, віддаленого около 10 км. від Жмеринки і до

ставляв звідти для .всіх нас прегарні овочі по дуже дешевих цінах. 

Наприкінці цього розділу моїх споминів про Полевий Суд Команди 

Етапу УГА в Жмеринці слід ще згадати про судового четаря Лещишина, 

якого довелося мені пізнати в Палевому Суді Окружної Військової 

Команди в Чортко.ві, а пізніше зустрічались із ним в Полевому Суді 
згаданої Команди Етапу. В обох Судах він провадив т. зв. пода:вчий 
протокол . 

ДО ІСТОРІЇ УГА 

Стрільці Україцської Галицької Армії в 1922 році. По середині (е вусами) 
номандант снорострільної сотні 2.-го куреня Групи "Крукеничі", булавний 

ВАСИЛЬ НАГ АйЛО. 
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Петро Федорів 

.nідхорунжиї1 УГА 

Старшинська школа піхоти УГА в Коломиї 
При кін ці січня 19 19 р. нас пятьох 

з української rімназії ім. Маркіяна Шаш

кевича в Долині приїхали потягом до 
Коломиї до Старшинської Школи, яку 
зорrанізувала була Окружна Військова 
Команда. 

Та Школа містилася у великім бу 
д11нку польського гімнастичного това

риства "Сокіл ". У просторііі залі відбу
валися перед полуднем 'Виклади; вишкіл 

проходив на просторііі площі перед бу

д11нком ''Сокола", або на зарінку над 
річкою Прут. 

КаН'дидати мали ріжні військові 
ступні , - від старшого стрільця аж до 

Д-р Петро Федор;в підхорунжого. Одних з цих однорічних 

пр1щілсно до Школи просто з фронту, 

інших з зап ільних військових установ 
і з :вищих 1· імназіііних кляс. М іж молодими кандидатами були і старші 
.11ояк11, - Українські Сі ч ов і Стрільці, - наприклад підхорунжі Демків 
Петро, Бурик, Мельничнн і Лесюк. 

Командантом Старшинської Школи був сотник австрійської армії, 
'Чех Рімаль Франц, - великий приятель українців, що в часі своїх дуже 

nриступн11х і ясних викладів про військову дисципліну та обовязкн 

молод11х старшин старався впоїти в душі їх незламний патріотизм і гарячу 

любов до української, щойно народженої, держави. 

Старшинська Школа мала 120 вояків і була поділена на З четf1, 

кожна по 40 душ. 

Командантом І -шої чсти був поручник австрійсьt<Ої армії Максимі
л іян Микитюк, (с ин рибака з-над Прута), гарний з вигляду, струнк11і't 

і милий у поведінці . Дуже любив пісню "У луз і над Прутом хат11на 

ст.оїть". 
Командантом 2-гої чети був четар Леrіону Українських СічовfІХ 

Стрільців Адольф Кард.аш. Був це для чети дуже строги й інструктор, 
завдава·в багато трудних до виконан ня вправ і тому стрільці неrодувал11 

j нар і кали на нього . 



Командантом З-тої чети був четар австрійської армії Галяревич, 
ніжний та ввічливий у поведінці, якого стрільці любили і поважали. 
Добрим інструктором був булавний Гулевич, приділений до Школи 

з 24-го піхотного полку, переіменованого на Полк ім. гетьмана Петра 
Дорошенка. 

З початком травня 1919 р. наша наука і вишкіл закінчилися і після 
ос ганніх теренових вправ на зарінку над Прутом, до зібранпї в каре 

сотні так промовив її командант - отаман Рімель: "Ви, молоді україн

ські вояки, закінчили з успіхом свою науку і вишкіл, як під.старшини 

та хорунжі молодої Української Армії підете на фронт боронити овою 

Батьківщину. Будьте відважні і твердо бороніть свою рідну землю від 

ворогів так, як її боронили колись ваші козацькі предки. Але не тільки 

фронт мусить мати вишколених та ідейних борців за волю; теж і поза 

фронтом мусить хтось втримувати порядок, карність і дисципліну та 

привернути пошану для армії. Дуже прикро, коли українські стрільці, 

підстаршини і фронтові старшини боронять Вітчину і свободу народу, 

а за їхніми плечима в запіллі ворог безкарно розліплює орли по своїх 

вікнах, його ж молодь регочеться по місті та іrнорує владу і висміює 

українське військо. Коли таке діється у вас і далі буде діятися, то не 

будете мати ніякої України. Поляки насмілилися два раз11 секретно зайти 

до моєї приватної квартири і мене переконували перейти до них на 

службу. Я їх пропозицію з обуренням відкинув, бо я прирік служити 

вашому народові, якого синів я ще за Австрії подивляв не лише за іх 

безмежну скромність. але теж за їх велику хоробрість і героїзм. Будьте 

їх вз ірцевими старшинами-провідниками і дайте приклад свого розуму 

і геройст.ва. 

Нехай Бог наділить вашу команду воєнною мудрістю і дасть вашому 

народові закріпити державну незалежність. 

Тепер передаю команду сотні вам, пане поручнику Микитюк, від

провадьте сотню домі·в, а потім покажіть, що в Коломиї є військо, яке 
ворог мусить респектувати." 

Після закінчення Старшинської Школи молодих кандидатів на стар
шин піднесено до одного ступня вище і приділено до вишколу 24-ro 
ліх. Полку ім. гетьман а П. Дорошенка і до 36-го піх. Полку ім. гетьмана 

Івана Мазепи. 

В часі несподіваного напад.у румунів на Покуття вся віііськова 

залога міста Коломиї відійшла 24 травня 1919 року з цього міста і чер..;з 

Отинію та Ниж.нів подалася за Дністер, де ввійшла у склад 14 Бриrади 
Уr<раїнської Галицької Армії. 

ПРИМІТКА ВІД ВИДАВЦЯ 

В першому томі твору "Українська Галицька Армія", Вінніnеr, 1958 р., стор. 

368, був поміщений короткий нарис npo Старшинські Школи УГА, в тому і кілька 

слів про таку ж Старшинську Школу в Кол.омиї. Можна говорити npo щастя, що 
знайшовся ще в живих один з аспірантів тієї Старшинської Школи в Коломиї, nід

хорунжий УГА д-р Петро Федорів, сьогодні лікар у Філядельфії, і він оце передає 

для історії точніші інформації npo цю ж Школу в теперішнім нарисі. 
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.Володимир Мацьків, 

.Підхорунжий УГА 

Підстаршинська школа вишколу І-го Гал. Корпусу УГА 
Серед І ОО-тисячної Української ГG 

лицької Армії були різні боііов і і за 

пільні частини та різні роди зброї. Дея1 
з ннх вславилися 11а полі бою оелнк11м 

героіkь1шм11 чинамн та зап11сал11ся зо 
лотими буквами в історії нашої в11зволь 
ної боротьб11. Інші вн"онувал11 еві 
ВJЖКніІ вояць1шіі оuовязок совісно т 

жсртвснно у важ1шх запільн 11 х умов11 

нах, хоч не мали змоги сповняп 1 геро~"! 

сь1шх діл. До так11х запільн 11х <~орма1~і 
належала " Підстаршинська Школа" 1-г 
Гающ1,1ш1·0 корпусу, яка на протяз і дво. 
і пів місяця в111<онала дуже важливу пра 

Володимир Мацьків цю у важких умовинах. 

'П ідстарш11нську Школу" прн Виш 

кол і І . Галицького Корпусу зорrанізова 

но в часі другого відвороту, тобто пр: 

кі1щі червня 1919 ро1<у. В11шкіл стояв тоді в сел і Бірки Велик і , як і лежат 
01<0.10 3 км на схід від Тсрнопом1. Командантом то·і частин и був сотни~ 
Балш1,ь1шіі, я1шіі чнслн в тод і понад 40 років ж 11ття. Було ще тако>1 

ще кілька інш11х старшин , але вон11 часто зм інювалися. У Вишкол і буЛІ 

4 сотні стрію,ці3 і од1:а булавна сотня. До згада ної школи належав обоз 

з кухарами, кравцями, шевцями і ковалями. Вишкіл мав теж свог1 

священика-1<апеляна, лікаря і двох санітар ів . 

Пі сля короткого постою в Бірках Великих Вишкіл перейшов до сел; 
Вікна, 1<оло Грнмалова. Тут постояв три тижні і тут почалася на добр1 

праця " Підстарш 1 !нської Школи ". Головним інструктором команда 1-ог< 

корпусу наз нач11ла містостаршину Чорносо. До помочі приділено ЙОМ! 

одного десятника і трьох вістун і в. Школа творила сильну чету, бо чи. 

слила понад 60 стрільців. Всі стрільці-учні були переважно молоді хлопці 

у віці нижче 20 років. Переважно були це гімназійні або сем інарійні учні 

але вс і абітуріє нти. Серед них були теж трьох жидів у віці 16-17 літ. 
Містостаршнна Чорни й був дуже добрим інструктором, але надмірн( 

вимагаючим і строгим. Чету розділено на 4 рої, до кожного з ннх npH· 
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ділено одного підстаршину почалася праця, яка була деколи понад. 

силу стрілецтва. 

Перебуваючи у Вікні, наша Школа брала участь в похоронах, чи
радше в перенесенню тлінних останків отамана Альойса Ляєра, якого 

поляки заморд,ували 9-го червня 1919 року в селі Колодіївці, недалеко 
Скалату. 

Похорон був величавиіі. Співав стрілецькиіі хор , зор1·анізоваmrй 

і вишколений нашвидку руку одним богословом, що служив в тому часі 

у Вишколі. Від нашої Школи була вислана окрема делєrація з вінком. 

Цей похорон був радше маніфестацією, в якій брало участь багато 
народу з усіх околиць Скалату. Убитого отамана похоронено біля самої 

церкви в Скалаті. 

Після короткого постою у Вікні, покидаємо це село, бо вороги на

ступають і то з двох стрін, а саме: поляки зі заходу, а большевики

з півночі. Наш Вишкіл подався через Скалат до Сатанова, який лежить 
на східному березі річки Збруч. 

Після кількаденного постою, Вишкіл вирушив у дальшу дорогу, 

прямуючи східним берегом Збруча на південь. Ідучи повільно, наша
частина увііішла несподівано в саму гущу гарматного вогню польськоі

армії, яка з західного берега Збруча обстрілювала частини УГА, що

відступали за Збруч злопамятного дня, 17-го липня 1919 року. 
Після кількох днів походу Школа стала постоєм в селі Тимків над 

річкою Ушицею. Наказом Команди І-го Галицького Корпусу всі 4 сотні 
від ійшли .на фронт, а при нашім Вишколі залишилася лише сама "Під

старшинська Школа" і булавна сотня. 

В міру розгортання офензив11 прот11 Червоної Армії та побідн огО' 

походу Українських Армій на Київ, наша Школа почала свііі похід теж 
вперед. Зі села Тимкова ми перейшли до містечка Браїлова , а дальше 
до міста Винниці. Нашу Школу примістила команда в одному з шкільних

буд11нків, а решта в так званих "Кримських касарнях" . Тут була кухняr 

з якої користали стрільці нашої Школи. 

"Підстаршинська Школа" творила враз з другими галицькими части

нами залогу міста , тому ми виставляли стійки по мпстах , висилали

стежі до міста та залізничий двірець. При інтензивних цілоденних впра

вах , це було доволі важким обовязком тимбільше, що кожного дня при
ходилось тричі на день ходити до кухні по дуже скромні харчі. Відда
лення було понад півтора км. Це відбирало стрільцям можл11вість належ

ного відпочинку. 

В кілька день після нашого прибутта д.о Вннниці , відбулося туr 

велич аве свято "Здобуття Києва". Наша чета мала два рази виступ на 

вулицях міста. У вечорі , 31. серпня вілбувся похід головною вулицею 

міста при світлі смолоскипів. Наша чета творила чоло походу, а за нею 

ішли друг і галицькі частини. 

Ранком І. вересня, вже по відступі нашої армії 'з Києва, відбулася 

друга маніфестація коло Народного Дому. На невеликій площі постав

лено вівтар, де відправлено молебень. Між іншими точками була промова 
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сот. Балицького. Потім виголосив відповідну промову представник міста, 

а після нього представник жидів. Після промов ми відійшли почесним 

походом до своїх шкільних будинків. 

Кілька днів потім наша чета перейшла на сталий побут до "Крим

ських касарень" і наші стрільці мали вже більше часу на заслужений 
відпочинок. Одначе вправи відбувалися не тільки днями, а навіть часто 
і ночами за містом. 

З початком вересня ттрибула до сусіД.Них будинків "Кримських ка
сарень" ще одна велика чета. Була це "Старшинська Школа І-го Га

лицького Корпусу". Вона по кількох тижнях закінчила свій вишкіл 

і науку, а новоіменовані старшини розїхалися до своїх бойових частин. 

Вкоротці наша "Підстаршинська Школа" відбула свій загальний 

іспит в присутності команданта Вишколу сотника Балицького і других 
старшин та 12. вересня відбулося офіційне закінчення . Відчитано від
повідний денний наказ і всіх нагороджено. Всіх інструкторів підвищено 

о один ступінь вище, а наш командант - підстаршина Чорний одержав 

ступінь воєнного хорунжого. Половину стрільців іменовано вістунами, 

а решту старшими стрільцями. 

На другий день після закінчення курсу "П ідстаршинської Школи'' 

прибули до Кримських касарень новобранці, покликані до війська з око

лиць Винниці, Літина і Летичева. З тих новобранців зорrанізовано чети 
і сотні та приділено до них новоіменованих підстаршин. 
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Почалася нова праця, не менш важна, ніж раніша. 

3 ГАЛЄРІІ СТАРШИН УГА 

Дмитро Маланчук, 

четар УГА 

Зенон Русин, 

саніт. четар УГА 



Лев іllанковський 

підхор. УГА 

Звідомний полк та йог•n командант 

Лев Шанковськнй 

В колишній австро-у~ 1рськ ій арм11 
існували полки зал ізнодорожний (Айзен
банреrімент) і телеграфічниіі (Телеrра
фенрегімент), що сповнювали функцію 

sапасно-вишкільних формаці1ї для по

льов11х зал із нодорожн11х і звязкових ча

стин. Мабуть ці орrанізаціііні зразки 

наслідував Державний Секретаріят Вій
ськових Справ (ДСВС) Західньої Обла

сті У.Н.Р., коли покликав до життя, на 

початку лютня 1919 року, Залізнодо

рожний курінь та Звідомнюї полк, оба 

з місцем постою у Станиrлавові, тодіш

ній тимчасовій столиці краю. Командан

том Залізнодорожного куреня призна

чено сотн . інж. Франца Сакса, а ко

мандантом Звідомного полку - сотн. 

інж. Лева Шепаровича. Треба відмітити, 

що про обі ці формації існує мало спогадів у нашій літературі про nepu..li 
визвольн і змагання, д.арма що вони відограли в них важливу ролю. Ось, 
наприклад, Залізнод.орожний курінь УГА поважно nричинився до від.
новлення та втримання зал ізничного руху на Над.дніnрянщині лід час 

походу обєднаних украї.нськи х арм і й на Київ в 19 І 9 році. 
У цьому спогаді бажаємо "незлим" і "тихим·• словом згадати про 

Звідомниіf полr< УГА та про його команданта, і можливо, що цим спо
гадом удасться нам викликати більше авторитетн і й більше точні свід

че11ня колиш ніх учасників ті єї формації, що в УГА мала завдання вишко

лювати звязк івців різного типу для потреб фронтових команд та постачати 

їх потрібним технічним матеріялом. На команд.анта Звідомного полку 
в хвилин і його формування призначено сотн. інж. Jleвa Шепаровнча 

і треба признати, що це був дуже вдалий вибір. В особ і сотн. ін ж. Лева 
Шепаровича Звідомний полк УГА отримав дійсно висококваліфікованого 

й досвідченого команданта, що навіть в цих важких умовах, що існували 
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в Західній Області УНР потрапив використати всі можливості для на

ладнання нормальної, вишкільної й технічної праці довіреної йому 

формації. 

Сотн. Лев Шепарович (нар. 1888 р.) походив з відомої галицькоТ 

родини, що дала 4 старшин для УГА: Отамана Юліяна Шепаровича -
команданта З-го Бережанського гарматнього полку, чет. УСС Юрія 

Шепаровича, важкораненого й полоненого під Чортковом, та чет. Романа 

Шепаровича, команданта булавної сотні 1-ої Кінної Бриrад11. Сот.ник 

інж. Лев Шепарович здобув освіту у Високій Політехнічній Школі 

в Карльсру1·е, в Німеччині, яку покінчив д.ипломом інженера-електрика 
в 1911 році, після зак інчення якої працював у великих фабриках фірмн 

Сіменс А. Г. у Берліні. Змобілізований до австро-угорської армії в 1914 
році, інж. Лев Шепарович прослужив у телеrрафічному полку австро

угорської армії, осягаючи ступінь сотника-інженера. Листопадовий пе

реворот застав сотн. інж. Лева Шепаровича у Львові, де й, з наказу 

сотн. Д. Вітовського перебрав Головну пошту, а головно телеrрафічну 
централю, з якої телеrрафічно повідомив увесь край про встановленля 

української влади. 

Коли ж ДСВС рішився сформувати Звідомний полк як запасну 

й вишкільну формацію для частин звязку, що вже існували при окремих 
фронтових командах і частинах, його вибір впав на сот.н . інж. Лева 
Шепаровича, як на команданта цієї формації. Згідно з інтенціями ДСВС 

- Звідомний полк мав вишколювати старшин, підстаршин і різного 
типу звязківців для потреб різного роду команд і частин на фронті, 

але крім цього теж займатися науково-дослідньою працею, підготовкою 

фахових підручників і правильників для звязкових частин, а також 

збиранням, закупом і ремонтом потрібного технічного матеріялу й виряду. 

Треба признати, що за короткі три місяці перебування Звідомного полку 

в Станиславові багато з намічених завдань зреалізовано .11.якуючи не
всипущій праці команданта полку та приділеного йому фахового пер

соналу. 

Очевидно, умови для виконання всієї наміченої праці були дуже 

важкі. Фаховий вишкільний і технічний персонал був, але дуже бракувало 

потрібних технічних матеріялів і виряду. Країна була знищена війною 

і майже ізольована від світу, де цей матеріял можна було отримати, 
і тому, в багатьох випадках, треба було собі радити на власну руку. 
Ситуація дещо поправилася, коли дякуючи доволі енерrійним заходам 

сотн. інж. Л. Шепаровича до Звідомного полку приД.ілено значну частину 

виеваку.ваного технічного матеріялу з виряду Армії У.Н.Р., на жаль, 

одначе, не всього. Більшість цього матеріялу, в цьому числі НІаЙкращі 

рухомі радіо-майстерні кол. російської армії, впала в руки наступаючих 

польських військ, коли вони здобули м. Броди, де й зберігалося виева

куоване майно Армії У.Н .Р. Якщо б це майно можна було, своєчасно, 

перевезти до Станилавосва, воно могло врs~туватись. 

Згідно з плянами ДСВС, орrанізація Звідомного полку мала пре,ц
ставлятися наступно: 
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Командант полку 

Віііськовий адютант 

Технічний адютант 

Команда полку 

Булавна сотня 

Полковиіі обоз 

З Запасні звідомні курені по одному для кожного існуючого корпусу; 

кожний курінь в складі 4 сотень. 
Запасний Кіш Звідомного полку в складі: 

Команда Коша 

Старшинської школи Звідомного полку 
Підстаршинської школи Звід.омного полку 

Телефонічної вишкільної сотні 
Телеграфічної вишкільної сотні 

Радієвої вишкільної сотні 

Будівельної сотні 

Науково-дослідньої станції з лябораторією 

Ремонтної майстерні 

Складу технічних матеріялів 

До дня 25. травня 1919 року, то є до дня евакуації Звідомного 
полку з Станиславова організовано: (А) Команду полку з адютантурами 
(військ. адютант - пор. Ліщинський, техн. адютант - пор. Матков
ський), булавну сотню й полковий обоз та Кіш Звідомного полку, до 

якого ввійшли: Старшинська школа (пор. Мараці), Під.старшинська шко

ла (пор. Матковський) , Будівельна сотня, Склад технічних матеріялів 

і ремонту майстерню (чет. Володимир Мельник), яка навіть орrані

зувала власні виробництва, як напр. виробництво каблю та виробництво 
батерій до польових телефонних апаратів. Запасних звідом.них куренів 

не організовано, бо не прибули призначені для Звідомного полку ново
бранці. Старшинську школу зорганізовано зі Студентської сотні ДСВС, 
до якої входили, головно, учні старших кляс станиславіських rімназій 

і до якої, під час першого відвороту, призначено теж деяких учнів 

стрийської гімназії, що евакJівались зі Стрия. Підстаршинську школу, 

що проходила телефонний вишкіл, скомплетували під.старшини й стрільці, 

призначені для вишколу фронтовими командами й частинами й відіслані 

з тією метою до Станиславова. 

Дня 25 травня 1919 року, біля дванадцятої години в полу дне, Зві
дом ний полк покинув маршовим порядком м. Станис.павів і через Вов
чинець подався в с. Колодіївку, де й заночував. Коли Звідомний полк 
у порядку залишав місто, в ньому гуляли вже польські боївки, які 
й зайняли місто перед приходом польських військ (для цього, в значній 

мірі, причинилася зрада старшини українського генерального штабу 

- пполк. Бема - чужинця, який увійшов у порозуміння з польською 

підпільною організацією і видав їй місто, дезорrанізуючи своїми фаль

шивими наказами оборону міста). З Rолодіївки, Звідомний полк помар
шував на ес . Узин , Миловання й дійшов до ріки Дністер у містечку Ниж-
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З Г АЛЄРІІ СТАРШИН УГА 

Чотири старшини УГА - брати - з одної священичої родини. 
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Юліян Шепарович, 
отаман УГА, командант 

3. гарматного полку. 

Роман Шеоарович, 

четар кінности, заступник 

адютанта 1 -шої Кінної 

бриrади УГА. 

Лев Шепарович, 

сот.-інженер, командант 

звідомноrо полну УГА. 

Юрій Шепарович, 

четар УСС, командант 

пробоєвої сотні 1-шої 

бриrади у ес. 



неві, перебуваючи весь час маііже в арєрrарді відступаючих за р. ДністеР' 

українських частин. З м. Нижнева шлях Звідомного полку стелився 

через м. МоRастериська, м. Бучач, м. Чортків, м. Озеряни, м. Борщів 

аж до с. Гермаківки над р. Збруч, де затримався на довший постій. 
Вс. Гермаківці продовжувано нормальну вишкільну працю в старшинській 
та під.старшинській школах. Під час Чортківської офензиви, Звідомюtй 

полк повернувся до м. Чорткова, де й станув залогою і де далі продов

жував вишкільну працю. Керівником існуючих тоді вишколів став сотR.\ 

інж. Роман Білинський, при чому інструкторами працювали дальше ___:, 
італієць, пор. Мараці, пор. Матковський , пор. Ліщинський, ну й, очевидно, 

сам командант полку - сотн інж. Лев Шепарович. Посилено йшла теж 

праця Rад підготовкою підручників й правильників, при чому спеціяльна 

комісія перекладала під.ручники й інструкції з німецької та російської мов. 
Після невдачі Чортківської офензиви й під час другого відвороту 

УГА, Звідомний полк покинув м. Чортків і через м. Пробіжну, Чорнокінці 
Великі перейшов р. Збруч коло м. Збриж, де й станув постоєм. У цьому 
містечку закінчено перший вилуск Старшинської школи Звідомного полку, 

якої абітурієнти, зі ступнем підхорунжоrо отримали призначення до 

різних команд і частин УГА. Після переходу р. Збруч наступила теж 

зміна на пості команданта Звід.омноrо полку, яким, на місце сотн . інж. 
Лева Шепаровича, став сот. Ярослав Кузьмович. Сот. інж. Ле.ва Шепа
ровича призRачено телеrрафічним референтом Начальної Команди УГА, 
який й гаймав це становице весь час існування Начальної Команди, тобто 

до часу злуки УГА з Червоною армією. Ще якийсь час існував 3відомний 

полк УГА на Надніпрянщині під проводом сотн. Ярослава Кузьмович.а 

і існувала, при ньому, Старшинська школа під проводом пор. Мараці, 

а теж існувала рухома телефонічна майстерня під командою чет. Мель

ника, яка була приміщена в залізничному потязі. За часів злуки з Чер
воною армією, рештки Звідомного полку ввійшли д.о зв. Технічного 
куреня ЧУГ А в Балті, при якому перебували теж сотн. інж. Лев Ше

парович і Роман Білинський, і який в цілості перейшов на бік Армії 

У.Н.Р, коли вона, в свому І. Зимовому Поході під командою ген. М. Оме
ляновича-Павленка наблизилася до м. Балти, що, як відомо було місцем 

ос ідку т. зв. Польового штабу ЧУГ А. 

Закінчуючи оцей неповний спогад про Звідомний полк УГА і його 
команданта, бажаємо ще вказати на факт, що радіослужба УГА, не 
зважаючи на початкові nляни, не ввійшла в схему орrанізації Звідом
ного полку, при чому так і не вдалося орrан ізу,вати радієвої вишкільно·г 

сотні. Радіослужба УГА базувалася на матеріялі, який кол. австрійська 

армія залишила в Чистилові кол. Тернополя. Цей матеріял поділено так, 

що створено радіостанцію при ДСВС під командою пор. Сітницького, 

одного з найкращих дешифрерів кол. австрійської армії та радіостанцію 
при Команді І. ГК під командою пор . Ляйнберrа. Обі радіостанції диспо

нували апаратами надавчої сили 700-1000 км, але в березні 1919 р., для 
радіостанції при ДСВС набуто (закуплено) заходом сотн. інж. Лева 
Шепаровича апарат надавчої сили 3,000 км. У серпні 1919 року, обі 
радіоrрупи получено в радіоrрупу НКУГ А лід командою пор. Ляйнберrа 
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(жидівської національиости), яка диспонувала двома приіімальним11 та 
однією надавчою радіостанцією, однією надавчою автомобільною стан
цією системи "Роптіл" та трьома приймальниками для отримуваннjІ 

пресових звітів і повід.омлень. Окремо, при цій радіоrрупі НКУГА існу

вали дещифрувальний відділ та відділ перекладачів. Разом ця радіоrрупа 

УГА диспонувала 120 особами персо,налу, рухомою ма1їстернею, 5 особо
вими й З тягаровими автами, 18 возами й Зб кіньми та провад1ма nо
стійні курси вишколу персоналу (радіошкола). За примусової злуки УГА 
з Добровольчою армією rен. Денікіна радіоrрупа перебувала в Одесі, 
а за такої ж злуки з Червоною армією її роздjлено на три частини й при

ділено до різних бриrад ЧУГ А. Не можна не згадати, що централізаці,_ 

радіослужби при НКУГА в цьому виді, як представлено, це головна 

заслу.га й старання телеrрафічного референта НКУГ А - сотн. інж. 

Лева Шепаровича, який керував цілістю звязку в УГА. Крім радіоrрупи 
УГА, з цією метою існував телефонічний курінь УГА при НКУГ А та 

телефонічні сотні при команді кожного з трьох корпусів УГА. ОстаtfНі 
поділялися на дві будівельні, д.ві телефонічні й одну телеrрафічну чоту. 

Знов же, в складі бриrад існували сотні звязку, а при куренях піхотq 
й артилерійських полках - чети звязку. Звідомний полк, про це треба 

nамятати, бу.в запасною й вишкільною формацією для всіх частин. 

Коли дивитися на службу звязку УГА з перспективи минулих років, 

мож.на цілком погодитися з висновками сотн. інж. Романа Білинськоrо, 

який про "Службу звязку" писав у І. томі цієї праці , що про неї можна, 

сміло сказати, що вона відоrрала немаловажну ролю в побудов і іі обороні 

української державности. "Не зважаючи на недостачу технічного облсц

нання, - писав сотн. інж. Р. Білинський, -і на закороткий часто тех

нічний вишкіл новобранців, вона працювала надсподівано справно. Це 
було вислідом досвіду, набутого гуртком наших старшин у світовій війні 
і доброї орrанізації. А ще більше заважила при тому обовязковіс-п. 

і працьовитість старшин та цивільних керівників звязку, а найбільше 
високий патріотизм тодішнього вояцтва, урядництва й телеrрафічних 

робіт.ників." До цих слів одного з творців служби звязку УГА малощо 

можна додати. Такі, як вік, - сотн. інж. Роман Білинський, та інші, 

як сотн. інж. Лев Шепарович, сотн. Ярослав Кузьмович, пор. Мараці, 

пор. Матковський, хор. Дамян Пеленський і багато інш11х творили цю 

службу звязку і творили її д.обре, не зважаючи на скрайнє нес'f!риятливі 
умови для такої праці. 
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Богдан Лучаковський 

одноріч11ий вістун 

Калуш і Калущина у Листопадові Дні 1918 року 
Калущина, як і уся українська Га

личина, чекала під кінець війни 1918 р. 

у великому напруженні , що станеться 

після остаточного розвалу Австро-Угор
СьІ(ОЇ монархії. 

nоведінІ(а поляків, замешкалих у 
Східн і~~ Галичині , зо1<рема по вели1<их 

містах, а вже особливо у Львові. ставала 

все більш визиваюча іі аrресивна і це 
ще сильніше посилювало страх україн

ців, що у моменті розпаду Австрії д ійде 

до затяжного конфлікту між обома на

родами. 

Поляки цілими століттями старали

ся закріпити за собою посідання цілого 
Б. Лучановсьний так званого Коронного Краю Галичина, 

в імя н ібито істоrичн11х прав, що Га
лицьке князівство від часів польського короля Казимира Великого, аж 

д<.' розбор ів Польщі творило нерозлучну частину Р і чпосполитої Поль

сьі\ОЇ і з дrугої сторон 11 спираючися на тогочасний стан, тобто на те, 

що адміністрацііін иіі апарат краю майже у 90 процентах знаходився 

в руках ПОЛЬСЬІ< ІІХ урядовців. 

Було ясно, що з хвилею розпаду австрійської монархії, поляки 

старатимуться заволод іти силою цілою Галичиною, отже й українською 

зслtЛею з і столицею Львовом. 

У Відні n11ль но слід.кувала за розв11тком подій Українська Парля

ментарна Репрезентація , в І< раю п11льнувала справу Українська Націо

Н'альна Рада у Львові і приготовляла край в дог ідніr1 хвилині перебрати 
владу в українські руки, самочинним, революці йним актом. По цілому 

краю, по всіх повітов 11х містах існували Повітов і Народні Комітети. які 

стояли у тісному з.вязку з і Львовом. 
У Калуші діяв так само Повітов11й Народний Комітет. У його склад 

входили найчільніш і громадЯни з самого Калуша і найближчих околиць, 

які на перш11іі покл11к 1<ожної хвилі могли прибути на нараду. 

Калуськиrr Комітет очолював адвокат д-р Микола Желехівський, 
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а дальше у склад Комітету входили калущани: молодий сотрудник і ка

техит о. Павло Джулинський, начальник Повітової Торговельної Спілки 
Осип Ткачук, міщанин, що працював на Соліні, Семен Захней, суддя 
Юліян Білинський, міщанин Добрянський, учитель Дометій Попович, 
а з поблизьких сіл о. Микола Янович - парох зі села Хотинь, управитель 
школи зі села Підмихайля - Глодзінський, парох зі села Угринів -
о. Андрій Бандера (батько Сепана) і парох з і села Рівня - о. Нако
нечний . 

Дня 21 жовтня 1918 року був у Львові о. П. Джулинський, де 
зустрівся з послом до Галицького Сойму з Калущини, д-ром Іваном 

Курівцем. Д-р Куровець, визначний лікар (між ін. був він лікарем 
Митрополита А. Шептиць1<ого) був справді батьком .національного від

родження Калущини і жи.в в тому часі у Львові. Д-р Куровець пора

див о. Джулинському порозумітися з секретарем Української Національ

ної Ради, послом д-ром Ст. Бараном, який сказав о. Джулинському, 

щоб Повітовий Комітет поробив заходи перебрати державну владу. 

Після такого припоручення зі Львова створено у Калуші т. зв. 

Тісніший Комітет (тобто Комітет Акції), до якого обрано о. П. Джу

линського, Осипа Ткачука і Степана Захнея. Дня ЗО. жовтня виїхав до 
Львова на нараду Української Національної Ради голова Калуського 

Комітету, д-р Микола Желехівський. Нарада мала відбутися чергового 

дня, ЗІ. жовтня 1918 року. В міжчасі, бо 28. жовтня, поляки у Кракові 
створили Польску Ліквідаційну Комісію (тимчасо.вий уряд для Галичини) 

і ця Комісія мала перебрати у польські руки владу над цілою Галичиною. 

В обличчі такого ходу подій, існуючий у Львові Тайний Центральний 

Військовий Комітет, в порозумінні з Українською Національною Радою, 

зайняв несподівано збройною рукою в ночі з З І. жовтня на І . листопада 

столичний Львів. Враз з цим була проголошена українська суверенна 

влада на Галицькій Землі. 

Рі·вночасно розіслано зі Ль.вова по краю курєрів, які повезли наказ 
від Української Влади перебрати адміністрацію й військові установи 

в українські руки. 

Теж і до Калуша прибу.в І. листопада такий курєр зі Львова. Був 

ним студент Богословії Яців, родом з Тужилова. Як подає о. П. Джу

линський , Яців привіз такий наказ, підписаний сотником Украї.нських 

Січових Стрільців Дмитром Вітовським - військовим командантом 

міста Львова. 

Сам д-р Желехівський не вспів ще вернутися з і Львова і переб
рання влади перевели члени Тіснішого Повітового Комітету: о. П. Джу

линський, директор Осип Ткачук та С. Захней. 
Калуські українці не були приготовані до державного перевороту. 

Тому минув цілий день І. листопада на приготування, а сам акт nе

ребрання влади стався щойно вночі з І -го на 2-го листопада. 

Щоб мати поміч на випадок збройного опору в місті, вислано до 

найближчих сіл за рікою Л імницею курєрів, щоб місцеві сільські про
відники зорrанізували негаї1но селян і на годину 5-6 рано станули 
під. Калушем та там чекали дальших наказів. Знову ж втаємюtченнм 
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кільком воякам, що були в тому часі на відпустці, доручено розброїти 

у селі Голинь місцеву станицю державної жандармерії, а на знак, що 

наказ виконано, запалити умовлену копицю сіна і вирушити з селянами 

у сторону калуського залізничого двірця на поміч калущанам. 

У самому Калуші, з доручення директора Осипа Ткачука, міщанин 

Петро Цимбал істий роздобув 12 старих крісів і трохи муніції. Заговір
ники зібрал ися біля півночі на жидівському цвинтарі. Було їх около 

20 людей, а між .ними два підстаршини УСС. Микола Лещій і Дмитро 

Максимяк , міщанин Петро Цимбалістий , Семен Захней, Василь Ничай, 

Михаііло Іваницьк11й і інші. В порозумінні з о. Джулинським команду 

перебрав директор Ткачу~<. Насамперед роззброєно станицю державної 
жандармерії, яку заздалегідь обставлено зі всіх сторін. Під вікнами 

стану.в Михайло Іваницький, вх ід обсадив з кількома людьми підстар

ш~1на УСС Лещій. До будинку перший увійшов Михайло Іваницький, 

за ним Семен Захнеіі і Василь Ничаіі. Вони роззброїли насамперед ко
ма~щанта ста н11ці , а за ним і всю залогу станиці. Заосмотрившись 

у добру зброю, во~111 з чеrги наскочили на Військову Стаційну Команду. 

Там теж ніхто не став 11 в опору, бо о. Джулинський ще д.о цього вспів 

уговорити к с:нцеляrійного фельдфебля зі Стаційної Команди, земляка 

зі Журавенщини, що цісар Карло надумав ,віддати владу в Галичині 

українцям і тому, мовляв, не можна ставляти опору, як така хвилина 

надійде. 

Дальше Семен Захней з міщанами обсадив будинок поштового і те
лефонічного уряду. 

За той ч ас о. Павло Джулинський зайняв повітовий центр державної 

адміністрації, старост.во. З ним був теж rімназ ій ниіі учитель Дометій 
Попович. Уже до того часу інший відділ заарештував у ііого приватнім 
помешканні старосту, поляr<а Струсінського і відставив їюго на станицю 

.11.ержавної жандармерії. На вимогу о. Джулинського староста зложив 

і підписав формальний документ, с11лою якого він передає уряд в руки 

української влад11. П ісля цього старосту відпущено домів, де його 

конфіновано. 

Залізничий дв ірець, яких 2 км. від самого міста Калуша, що мав 

віі1ськову залогу з ма.а.ярських вояк і в, зайняв в ідділ самих калущан, 

як11ми проводив о. П . Джулинськиі1 . 

В місцевім бровар і , фірми Мільштайн і Шміндель, була мадярська 

військова частина, яка творила залогу міста Калуш а. її обезброєно теж 

без проливу крови. Вся залога числила около 300 вояків і всіх іх 

роззброє но. 

Обсаджено теж ко пальню сол11, популярно звану Саліни . Саліни 
мали в тому часі яку тисячку робітю1к і в і урядовці в, у подавляючій 

більшості поляків. Це був дуже супроти українства а1·ресивний елемент. 

Тому, що їх заскочено знеН'ацька, не прийшло до І<ровопроливу. 

Теж зовсім легко заіінято Суд, Податковиіі Уряд, Маrістрат, шпи
таль і інші установи. 

Ло вс і х вулицях Калуша, що вели до міста, розставлено варти. 

Курєри на конях, повідомили ті села, д.е були станиці державної жан-
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дармерії, щоб таку негайно роззброїти. її роззброїли самі селяни, не 
уживаючи зброї. 

Ранком того дня, тобто в суботу 2. листопада, до Калуша влилися 
ріки дооколичних селян. На чолі селян ішли їх провідники, м. ін. о. Ми
кола Я.нович, о. Андрій Бандера. о. Наконечний, о. Кароль, панна Скру
тівна і інші. 

Радісний похід пройшов у зразковому порядку і, співаючи пісе!fЬ, 
спинився під будинком староства. де до зібраних промовив в імені 
Української Держави д-р Осип Дудикевич. 

Перейняття влади в Калуші і в повіті відбулося справно, спокійно, 
без насильства, без заколочення публичного спокою. Цей успішний пе
реворот перевів гурток втаємничених українців, до якого входило коло 

20 відважних патріотів. 
Біля 1 О. години вранці місто і повіт були вцілости в руках україн

ської Влади. По rвсіх, навіть найдальших селах Калуського повіту розі
слано гінців, які сповістили населення, що австрійське цісарство пеf}е

стало існувати, а на ііого місце прніішла Українська Держава. 

Рівночасно з Калушем перебрано владу у містечку Войнилів, яке 
належало до нашого повіту. Там була тільки більша станиця державної 

жандармерії, пошта і суд. Владу перебрали місцев і діячі, якими про
вадиили Гаджаровський і купець Дурбак. З ними були у постійному 
зв>1зку доо1<оличні священики, передовсім о. декан Мулик. 

У Калуші зразу обсаджено українцямн всі уряди і пости, які досі 

знаходилися номінально в руках австрііісь1<ого уряду, а на ділі були 

в руках поляків-урядовців. 

І так: пост шефа повітової державної адміністрації, яка ще вчора 

була в руках старости поляка Струсінського , перебрав хвилево о. П. 

Джулинсь1<ий, але небаром цеіі пост передано д-ров і Миколі Желіхів

ському, як тільки він поверну.вся зі Львова. Старос"во від тепер почало 
зватися Повітовим Державним Комісарятом, а о. П. Джулинський змісця 

наіменував секретарем Повітового Ко111ісаріяту п. Сторожа, дотеперіш
нього уряRовця староства. 

Начальником Поштового і Телеrрафічного Уряду назначено 'Теодозія 

Левицького, що до того часу був поштовим урядовцем в Калуші. 

Начальником Повітового Суду призначено судRЮ Юліяна Білинського. 

Начальником Скарбового Уряду назначено Мартинця, а його заступ

' ником Ортинського. Обидва вони були досі урядовцями того ж уряду. 
Харчевиіі Уряд (установа, створена австрійським урядом на час 

війни) перебрав дотеперішний директор Повітової Шадниці і коопера

тивний діяч ТимІ(О Бариш. 

Директором Повітової Кооперативної це.нтралі став дотеперішнніі 

управитель Повітової Будrвельної Спілки, Осип Ткачук. 

Саліни передано під хвилевий заряд Семенові Захнеєві, що був 
старшим робітником на Салінах, поки не прибув гірничий інженер Маріян 

Козаневич. 

Управу Державних Лісів у Калуші передано абсольвентові віденської 

Лісової Академії Остапові Бобикев~1чеві; після нього перебрав цей пост 
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лісовий інженер Мирон Крижановськиі't, поручн11к-інвалі.11., родом з Бу

чача. 

Народнє шкільництво в місті і в повіті очолив як існпектор, .11.освід

чен11й учитель Петро Юрчик. 

Директором Виділової Школи в Калуші назначено Івана Сандур

ського, досі вчителя в тій школі. 

Дирекцію приватної rімназії, що діяла в Калуші, перебрав учитель 

rімназії Дометій Попович . 

Уряд державного землеміра залишився в руках українця, інж. 

М. Чорпіти , що виконував цю функцію і за австрійської влади. 

Державний нотаріят вів нотаріяльний кандидат Мирон Мосора. 

Санітарну опіку над містом і повітом передано лікареві, підпол

ковникові австрійської воєнної фльоти, д-рові Маркилев і Рожанков

сь1<ому, що рівночасно в11конував лікарську службу і для місцевої 
віііськової залогн. Він теж перебрав управу Повітового Шпиталя. 

Посадн11ком міста Калуша обрано міщанина Михаі'tла Дідошака на 

місце поляка-лікаря Вурста. 

Рівночасно обсаджувано й військові пости, в міру того, як з фронтів 

верталися старшини-українці. 

Рівночасно створено Повітову 8і1'іськову Команду, а команданто.м 
її назначено хорунжого австрійської армії, з професії юриста, д-ра 

Осипа Дуд11кевича, якиі't вже першого дня зголосився до служби Україн

ськііі Державі. Він був сином старого громадського діяча, о. Корнила 

Дудикевнча, пароха з села Кропивник. Секретарем тої ж Команди став 

Антін Боі1кович, калущанин, б. урядовець Судової Табулі, підстаршина 

австрііісь1<ої армії. 

Віііськову Стаційну Команду перебрав четар Олександер Крнжа

новськ11й, якиіі в перших днях листопада вернувся з італійського фронту. 

Військову Команду залізн 11ч ого двірця передано хор. Левові Кри

жановс1,кому, якнй вернувся з альбансь1<ого фронту. йому до помочі 

дпдано хор. Осипа Бойдуника, родом з Дол11ни. 

06а братн Крижановські булн с11намн о. Івана Кр11жановського, 

пароха с. Берлоги. їх третііі брат Антін, підхорунжий, зголосився відразу 

до фронтової служби. 

Команду над Запасною Сотнею, яку відразу зорганізовано для 
вишколу добровольців, перебрав четар Стах Лескович, син урядовця 
калуського магістрату. Сотня мала зразу яких 80 стрільців. Опісля при 
сотні зформовано Вишкіл скорострілів, під командою зразкового стар

ш11н11 - четаря Петра Миговича, сина селя нського діяча зі села Небилів . 

До часу зорrанізовання в Калуші державної жандармерії була ще 

в Калуші Військова Вартівня для військово-поліційних потреб. її ко
мандантом назначено підхор. Романа Бариша, сина директора місцевої 

Щадн1щі Тимка Бариша. 

Команду Повітової Державної }І{андармерії доручено чет. Ількові 

Переr1мі. Після нього перебрав її фаховиі't вахмаіkтер австрійської 
жандармерії Яхніцький, що до того часу був ко.мандантом такої станиці 

в селі Завадка. 
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Якийсь час діяла в Калуші озброєна жидівська міліція, якої головним 

завданням було допильнувати адміністраційно дільницю, звану "Підsалля", 

що була замешкана головно жидівською біднотою, де ще за австрійської 

влади вибухла була епідемія холєри. В часі зимових морозів вдалося 

українській владі цю епідемію зліквідувати. Командантом тої жидівської 

міліції був поручник Леон Ляндсман, син власника готелю в Калуші. 

Переломовий характер того часу: непередбачені пересувні рухи 

великих мас чужого вояцтва кол. австрійської армії, передовсім поляки 

і мадяри, які озброєними потягами переливалися через Східну Галичину, 

полонені з кол. російської армії, які гуртками й одинцем верталися 

через галицьку землю до своєї батьківщини, загроза саботажів або й 

збройних бунтів місцевих поляків, підривна агітація місцевих одиниць 

- поворотців з російського полону, а передовсім потреба мобілізації 

і вишколу власного війська для війни з поляками, - усе це вимагало 

залишення , а то й хвилевого збільшення кол. австрійських військових 

установ та навіть створення зо.всім нової військової установи - По

вітової Військової Команди, яких завданням було упорядкувати як слід 

діяльність місцевих, чисто військових станиць, з працею цивільноадмі

ністраційних урядів. 

Для інформації населення почав небаром виходити тижневик "Голос 

Калуша", як орrан Повітового Державного Комісаріяту, під редакцією 

журналіста Михайла Струтинського, уродженця села Підмихайля. 

Молода українська адміністрація, зложена на поспі х, станула змісця 

в обличч і важких завдань; а саме: Удержання й запевнення публr1чно·1 

безпеки і спокою серед н аселення , виведеного з рейок розпадом доте

перішньої, техн ічно доброї і справної австр і йської адміністрації, за"ріn

лення нової, рідної влади на місцях, наладнання впливу податків, зао

смотренння населення в ліки, мануфактуру, харч і, о пал (для міста) , 

яких при кінці війни вже дошкульно не доставало, зокрема ж у J-Іафту 

і свіч ки, бо по селах не було взагалі чим світити. В самім м істі Калуші 

треба було за всяку ціну зліквідувати пошесть холєри, а в повіті треба 

було запобігти поширенню заразливих хворіб, як черевний тиф, червінку 
і rрипу. 

Але передовсім треба було перевести бранку до війська, бо добро

вольців, після перших днів національного підйому, зголошувалося ма.по. 

Колишні ж вояки, які щойно вернулися до дому після важкої чотиро

літної війни, назагал не зголошувалися добровільно на нову війну. 

Щойно після відвороту УГА з під Львова в травн і 1919, ішли масово 
і з доброї волі в ряди УГА. 

Починаючи з перших днів Української Влади до рідного в1иська 

зголосилися всі старшини, ОдJ-Іорічні юнаки і підстаршини . Деякі з них 

служили у військових установах, деяк і по інших місцях, а ще інші 

відійшли на фронт у Львові, а опісля дов1<ола Львова. 

І так в УГА були такі уродженці Калущини (подаю за ранrам11 , 

ЯІ\ і вони мали у дні 1 листопада 1918 р.): місто Калуш: підлолк.-лікар 

воєнної фльоти д-р Рожанковс1>кий Маркил, ос ілий у Калуші, пор.

авдитор, д-р Чо р.1-~енко Олександер, адвокат з Калуша, пор. д-р Kopv.-
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товськиіі Тарас, чет. Коритовський Василь, чет. Гладишовськиіі Степан, 

суддя з Калуша, чет. Лескович Евстахій; підхорунжі: Бариш Роман, 

Решетилович Василь (УСС); підстаршини: Дідошак Василь (УСС), Мак

мяк Дмитро (УСС), Мандрик Іван (УСС), Рубчак Андрій і Гумініловиtt 

та однорічний Гачак Василь. 

З містечка Войнилова: пор. інженер Дурбак Павло (інтендант при

Начальній Команд.і УГА), чет. Федюшка (літературний псевдонім -
Євшан) , хор. Белей Іван і підстаршини: Белей Гнат, Белеіі Теодор 
(УСС), Белей Петро (УСС) і Белей Юрко, Гаджаровський (УСС) та 
Т11мків. 

Зі села Довга Войнил івсь1<а: підхорунжі УСС: Чолій Матвій і Пав
лусевич Ярослав. 

Зі села Верхня: підхорунжі: Дуда Михайло (УСС) , А нтоні в Ва
снл ь (УСС) і Хомяк Михайло (УСС). 

З і села Небилів: ч етар-авдитор Кр11жановський Ярос.r~ав і четар 
Кузевич Петро. 

З і села Перевозець: п ор . д-р Паліїв Омелян, четар Паліїв Вас11ль 
і підхор. Паліїв Дмитро, сини місцевого пароха о. Івана Палієва. 

Зі села Берлоги, взгл. Станькова: ч ет. Кр11жановський Олекса, хор. 

Крижановський Лев і підхор. Крижановський Антін , однорічний в істун 

Лучаковський Богдан та підстаршина корпусу СС Валіrун. 

Зі села І{ропивн 11к: хор. д-р Дудикевич Осип і хор. д-р Дудикев11ч 

Яrослав. 
Дальше: сот. Дибуляк Михайло - учитель зі с. Збора, чет. УСС 

Кон11к М11хайло зі с. Тужилів, чет. Миндюк Василь з і с. Сваричів, чет. 

Рудавський Волод11м11р з і с. Завадка, поr. лікар. д-р Оле1<сій Євген з і 
с . Довге Калусь1<е, чет. авд1пор, д-р Насада Данило з і с. Негівці, підхор. 

УСС Сорохтеіі Осип зі с. Мостище, підхор. УСС Сілінсь1шй Мирон зі 

с. Вістова. 

В канцелярії Повітової Військової Команди працювал11 однорічні 

юнак11 - УСС, Данилів Василь і Гача1< Василь . 

При УГА полевими духовниками служили: о. Кравчук Михайло 

(І -ша бриrада УСС), родом з с. Довга Воіінилівська, о. Янович М11-

кола, парох з і с. Хотинь, о. д-р Ярмі Карло, парох зі с. Берлоrи і о. 

Бандера Андрій (батько Степана), парох з і с. Уrринів Старий. 
Дум1<11 щод.о того, коли перейняття влади відбулося в Калуші, чн 

в ночі з З І жовтня на І листопада, чи в ноч і з І на 2 листопада , ·
поділен і. І так: автори споминів про т і часи О. Ткачук, Осип Мі кула 
(Jfітоп11с Червоної Калини , ч.: 11, Львів 1936 і поручник УГА Петро 
Л\11гович ("Л ітопис Червоної Калини", рік І 937) подапють дату переб
рання влади в Калуші н а ніч з З І жовтня на 1 !1 истопада. 

Зате головний орrанізатор того а1сгу, о. Павло Джулинський, у своїх 
спомин ах: "Тому 40 л іт у Калуші" подає, що укра'інці перебрали владу 

у свої ру1ш вноч і з 1 на 2 .n11стопада. Цю саму дату подає теж активна 
учасниця тих подій, пані Степанія з Коритовськ их Черпітова, дружнна 

інж. J\\. Черпіти, я1<11й був в тому час і державним землеміром у Калуші. 

Вон11 обидвоє живуть теп ер у Філядельфії. 
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ОРrдни ПРАВОПОРЯДКУ НА зо УНР 

Луна Луців 
хор . УСС 

Дрогобич під час української влади в 1918-1919 роках 
Здається, що жадний інший повіт у Схід

нііІ Галичюrі н е здобув такої сумної слави, 
як дрогобицьІ{ий, а сталося це внаслідок так 
званого "дрогобицького бунту" в квітні 191 9 
року. 

Про цей сумний бунт пізніше, а покищо 
хочемо пригадати, як українці в Дрогобичі 

і в цілому повіті перебралн владу в дн і 

Першого листопада. В дрогобицькому повіті 

є копальні нафти іі земного воску. Борислав

ський басей із копальнями нафти в самому 

Бориславі, Тустановичах, Мразющі та інших 

селах грав важливу ролю в економіці Австро

Угорщини. В Борислав і було більше чнсло 

промислових робітників і то не української, 

а польської народности. 

Д-р Лука Луців 
Богдан Левицький в "Правничому Вісни

ку"', книга 2-га, стор . 107- 110, 1963, Ню йорк, пригадує собі, що 
"ініціятиву до акції в Дрогобичі д.ав приїзд Степана Витвицького, який 

приїхав зі Львова і скликав нараду на день 16-го жовтня 1918 р." На 
цій нараді мав бути і представник Української Військової Орrанізації 
Семен Шипайло. Там довірочно говорили про те, що українці мусять 
першого листопада перебрати владу у свої руки в місті і в пов іті . 

Після того з ібрався ширший гурт ос іб в Народному Домі , де за
сновано Українську Національну Раду, головою якої став суддя д-р 

Микола Бодрук, його заступником д-р Володимнр Бірчак , учнтель rім

назії, на секретаря вибрали д-ра Віктора Пацлавського, на іІого заступ

ника поштового урядовця з Борислава- Івана Калиновича . Інші члени 

Ради булн так і: д-р Lван Блажкевич , адвокатський конципієнт та кан-

164 



дидат адвокатури Богдан Левицькиї1, Осип Зятик та ще дехто, як подає 

Б. Левицький. 

Перебрання влади в українськ і руки відбулося в Дрогобичі досить 

гладко. Учитель Степан Кужіль із Добрівлян багато причинився до того, 

що представники австрійської влади передали її без спротиву україн

ським представникам , які її перебрали в імені українського народу. 

Цей, майже казковий вістун, Степан Кужіль звітував перед д-ром 

Вол. Бірчаком так: "Я сповнив наказ, в ночі зібрав Добрівлян, роззброїв 
жандармерію в Добрівлянах, прийшов до Дрогобича і тут роззброїв 

жандармерію і Етапну Команду". "Називаєтеся?". "Степан Кужіль". 

"Зайняття ?". "Народний учитель" . " Іменую вас четарем . Прошу завести 

з і зброєю лад, щоб вся була під дахом, розставте біля неї сторожу 
і стійте готові, підете занимати уряди". 

Так драматично представив справу перебрання українцями влади 

в Дрогобич і д-р Вол. Бірчак. "Літературний Науковий Вістник" 193 І , 

книга за вересень, стор. 753). Старостою став суддя д-р І . Бодрук, 

головою Міської Управи - о . А. Рудницький, начальником Повітового 

Суду - суддя Ю. Дроздовський, Податковий уряд. очолив П. Гаврилів, 
який був урядовцем в ньому. Саліни перебрав інженер Маріян Козаневич 

- пізніший секретар публічних робіт в уряді ЗОУНР. Заряд домен 

і лісів очолив інженер Пуза, відбудову повіту - В. Крисько, головну 

залізничу стацію - Гутович , а малу залізничу стацію - Український . 

Відділ скарбової сторожі - Домбровьский, Повітову рад.у - д-р 
В. Кобилецький. 

Пізніше перейнято гірниче староство, яке очолив інж. Р. Кулицький, 

а державні копальні інж. Мартинець. Польську r імназ ію, як пише д-р 

Вол. Бірчак , перейняли українці й завели українську викладову мову 

у всіх клясах від першої до восьмої аж в грудні, і дирекцію обняв 

циректор української гімназії в Перемишл і А. Алиськевич. Перемишль 

був в польських руках. 

З інших осіб, які були діяльні при перебранні влади , треба з гадати 
ще старенького пароха Ясениці С ільної о. Негребецького, який був 

головою філії С ільського Господаря в Дрогобичі . Шкільний катехит 

о. Кункевич допомагав прохарчувати перші військові відділи, поки зор
ган ізувалася військова провіянтура. 

Згаданий д-р Вол. Бі рчак пише про перші два дні листопада в Дро
гобич і І 9 І 8 року так: " Піз но вноч і другого дня листопада я вертався 
додому. Попередня ніч не виспана, цілий день нічого не їв , але почу.вався 
добре. По м істі ходили наші стежі, в місті спокій. Чи міг я коли снити, 
що мої о чі побачуть це все". 

"В тому часі я працював над історич ною повістю "Василько Ро
стиславич'', ви читував давні літописи , підручники історії, коротко ска

завши, сидів думками в нашій д.:tв н11ні , кол и то ми мали розвязан і руки. 

І ось тепер мені здавалося, що це було вчора, минула ніч , і знову настало 
минуле. В той мент став я розуміт 11 давні часи в сто разів ліпше, я мав 
вражіння, що мн вийшли на гору, з якої щойно побачив я другу з перед 
500 років. 
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Та український Дрогобич мав клопіт поза містом, бо в перших днях 

.листопада не вдалося зайняти місто Борислав , в якому було багато 

польского населення , і в додатку в якому було кіль1<а сот колишніх 

nольських лєrіонерів, які, після розвязання польського Лєr іону, якніі 

був під командою П ілсудського, вичікували кінця війни та не радо 

lішли на італііі ський фронт. їх заскочило зайняття українцями Дрого

бича, але в Бориславі трималися, маючи більшість в цьому місті. І так 

виникла польсько-українська вій на на фронті Дрогобич-Борислав, яка 

тревала цілий тиждень і вже 8-го листопада українські відділи з Дро

гобича ввії1шли до Борислава, бо польські леrіонери відійшли на зах ід, 

за річку Сян, де була польська влада. 
Дня З-го листопада до Дрогобича приїхав колишній посол до 

австрійського парляменту - український соціял-демократ Семен Вітик. 
Він став головою Української Національної Ради, а пізніше і її Нафтової 
Комісії, яку переорrанізовано на Державн11іі Нафтовий Комісар іят. 

Д-р Вол. Бірчак увесь час співпрацював із послом Вітиком. Він про 

нього пише таке у спогадах ("Вістник", Львів, 1935, стор. 787, книга 
11-та): 

"На голову Нафтової Комісії Української Національної Ради в Дро

rобичі вибрано посла В ітика. його присутність в Дрогобичі була конечна. 

його відозва до робітників Борислава спричинила здачу Борислава, він 

перший піддав думку, щоб не пустити ніодного воза з Дрогобича без 

1<011тролі і податку. Він все був у звязку з робітниками і тому ми мал11 

з і сторони робітників в Бориславі спокііі. Посол Вітик і піддав проєкт 

заложити Нафтову Комісію , але коли прийшлося зор1·анізувати той новий 

уряд, станут11 на його чолі і кермувати вел11кою тяж1<ою машиною -
він цього вже не зумі в". 

Д-р Вол. Бірча1< називає посла Віт11ка демагогом, і це правда , але 

правдою є і те , що він міг своїм впливом впливати на робітників в Бо
риславі і причинився до того, що польськ і роб ітники н е мали відваги 

виступити проти українців у Дрогобичі, де в перш11х днях листопаду 

·не було жадної збройної сили. Треба згадат11, що в тому часі , після 

зак інч ення війни , вс і були потрохи демагогам1t, навіть і ті, які пізніше 

'Закидал 11 цю провину своїм політичним протнв н11кам. 

Як важко було діяти і працювати в тих часах - про це згадує 

І сам д-р В. Бірчак. Дрогобич належав до нечисленних тнх міст, які 

самі номінували старшин. Ми вже згадували, як д-р Бірчак наіімснував 

-вістуна Ст. Кужіля на ч етаря. Він про це п11ше так: 

"Командантом Дрогобича повинен був бути н а ступені сотника, 

·тому я іі іменував четаря Омеляна Тустанівськп гп сотником. Це було 
зрозуміле", пише д-р Бірчак. 

Але ми додамо, що тіль1ш для нього, бо інші військовики, українські 

старшини з австрійської армії, не хотіл11 1.tього розуміти, і з цього 

виникали декол11 шкоди для загального добра. 

ОL1ев11дно, що повітові номінації тр11в:~лн так довго, по 1<11 новоіме-

1ювані не переіішли під дійсну в і йськову команду ,яка подавала проєкт 

номінацій старшин до Державного Секретаріяту Військових Справ, і ті 
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номінації були оголошуаані в орrані цього Секретаріяту ("Вістник 
Д.С.В.С") і такі номінації були державними документами. 

Признаюся, що і я належа.в до тих, які в листопаді 1918 року в Дро
гобичі були підвищені до вищої ранrи. Я був підхорунжим в Лєrіоні 
Українських Січових Стрільців, і мене найменували в Дрогобичі на 
четаря. Коли в гру дні 1918 року зголосився, згідно з наказом, в Команді 
Коша УСС в Станиславові, то там признали мені лише ранrу хорунжого, 

яка мені давно належалася, бо я служив при Jlєrioнi УСС від 1914 року, 
а в лютому 1918 року закінчив старшинську школу. Вже по переході 
Української Галицької Армії за Збруч я був з днем І-го серпня 1919 року 
підвищений до ранrи четаря і ця номінація є надрукована в "Матеріялах 
до історії УГА", том 11-ий, стор. 33 І , який видав побратим Дмитро Ми
китюк у Вінніпеrу 1960 року. 

Крім згаданих вже старшин я собі пригадую ще сотника Укарму, 
а коли сот. Укарма відійшов на фронт, то командантом Дрогобича став 
отанам Іван Грабовецький. У Повітовій Військовій Команді працював 

за мене поручник Бабяк. Працював там і я, поки не виїхав в грудні 1918 
року до Станиславова. 

Життя в українському Дрогобичі йшло так, як у всіх інших містах 
Східньої Галич11ни. Але треба згадати про те, чого не мали інші українські 
міста, а саме: про нафту і свічки, які тоді були великим скарбом в місце
востях, що лежали дальше від бориславського нафтового басейну. 

Ми згадували вже про Нафтову Комісію в Дрогобичі. Вона мала 
право видавати дозволи на купно нафти і свічок по урядовій ціні. Щоб 
не ~ могли одиниці збогачуватися на нафтових продуктах, як це було 
в перших днях української влади, то Нафтова Комісія вирішила давати 

дозволи на купно нафти чи свічок різним товариствам: "Просвіті ", 

"Сільському Господареві", кооперативам і т. п. Очевидно, що ці україн

ські товариства .не могли сам і продавати того товару, який вони мали 

право купити. Вони перепродували свої дозволи приватним особам, 
жидам і не жидам, які знали, що зробитн з одною цистерною нафти 

(І О тисяч кільоrрамів). 

Д-р Бірчак у своїх с поминах поддє такі ціни в грудні 1918 року: 
одна цистерна нафти коштувала в Дрогобичі 15 тисяч корон. Але доз
волу .на купно цієї цистерни не міг купець дістати просто, він оплачував 

дорогу і інші кошти голові якогось товариства, який їхав до Дрогобича, 

щоб вистаратися асиrнату на купно нафти нібито для свого товариства. 

За таку асиrнату на одну цистерну на·фти платили в Дрогобичі на біржі 
до І ОО тисяч корон. Товар коштував отже в самім Дрогобичі коло 115 
тисяч корон. В рафінерії один кільоrрам нафти коштував півтора корони, 
а поза нею вже майже 12 корон. До того доходили кошти транспорту 
і заробок. І ось за Збручем у містечку Волочиска одна цистерна нафти 
в гуrдні 1918 року коштувала від. 150 до 300 тисяч корон. В Бродах , 
в дрібному продажу, один кільоrрам нафти коштував 50 корон. (Д-р 
Вол. Бірчак: "Як соціялісти будували державу". Спогад. "Вістник" 1935 
рік, книга 11-та, стор. 792.). 

Очевидно, що не мажна цього всього складати на соціял істів, бо 
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в Нафтові!~ Комісії був один соціяліст - Семен Вітик, але бул и там 

і н е соціялісти. Пізніше український уряд із Станиславова мав можли

вість впливати на це, як найкраще постачати Н'афту. 

Д-р В. Бірчак справед.ливо пише на 793-т ій сторінці згадани х спо
минів, як це наші люди обманювали Нафтову Коміс і ю, щоб дістати 

асиrнати на купно нафти або свічок, і щоб ці дозволи негайН"о продатн, 

а гроші взяти на свої "шляхетні" цілі. 

Ось ці цілі, як їх подає д-р В. Бірчак: 

"Читальня будує "Народний Дім" і тому просить нафти, парафіни, 
сві чок - як не дати .на таке патріотичне діло? 

Письменник написав патріотичні вірші, але на мав за що їх видати 
- просить нафти , парафіни, свічо r< - як не дати на таке культурне 

дуло? 

В сел і Цапівці мерли люди на заразу, при похо ронах треба було 
багато світла, отже село просить один ва r·он свічок , нафти , бензини -
як було не дати на таке рел ігійне діло? 

Як бачить читач, то д-р В. Бірча1< написав свої спогади з літера
турним хистом, але з них не видно, яким би то способом можна було 

боротися з тим явищем деморалізації, що було наслідком чотирнлітньої 
війни. Люди навчилися шахрувати і "маркерувати" в чуж ій державі , 
тому це саме робили і у своїй, яка не мала такої фахової і сп раведливої 

адміністрації і то в час і затяжної війни з поляками. 

Та все ж таки і д-р В. Бірчак признає, що справа наладнувалася. 

Від січня 1919 року д-р В . Бірчак був д ійсним головою дрогобицької 
Нафтової Коміс ії і чолював її аж до в ідвороту УГА в травні 1919 р. 

Коли наладналися справи в Станиславов і , то Секретаріят Вну,.... 

рішних Справ , що його провадив д-р Іван Макух, зажадав виказів, скільки 

і хто з такого і такого пов іту побрав нафтових продуктів. Н а основі 

цнх виказів на місцях перевірювали справу. Виявилося, що численні 

вагони нафти не доїздили на місце призначення, і деяк их " купців" 

ночами наша жандармерія арештувала. Д-р В. Бірчак к інч ає цю частину 

споминів так: "Повол і в ідносини впорядкувалися , м11 набувал11 досвіду 

і діло зачинало йти правильно". 

З цього видно, що початкові труднощі і н епорядок та надуж11ття 

людей злої волі спричинені були браком людеі'1 , які розуміл11 б вести 

складні адміністраційні справи , які вимагал и розвязки в Дрогобичі , який 

став столицею нафтово го бориславського басей ну. Урядовець дрого

бицької Нафтової Комі сії, д-р Іван Блажкев11ч , надрукував був в "Дро

гобицькому Вістнику" вірш-пісню на мельод ію '· ОІ1 копав я крин11ченьку" 

про ті нафтов і інтереси . Ось вон а: 
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"Де се тії милі хв 11лі , що я гроші мав? 

Де се тая комісія , що я свічк11 брав ? 

Жаль, жаль жаль, серцю буде , 

Знесуть її люди, 
Свічок не буде! 



Од.ин брав там лиш свічки, другий парафіну, 

Один чисто на rешефт, другий на обміну. 

Жаль, жаль, жаль, серцю буде, 

Взяли свічки люди, 

Мені не буде". 

Та кош1 почало наладнювап1ся життя, - то вже не вистачило часу 

на те, щоб все провестн до порядку, бо вже в травні 1919 року треба 
було залншати і нафту, парафіну та свічкн і подаватн за Збруч. Не 
вміли наші люди торгувати цими нафтовнмн продуктами, не могли по

користуватися ними, і залишили їх полякам. 

Поки скінчимо оці рядки про Дрогобич під час української влади, 

мус11мо згадати ще про сумну подію з квітня 1919 року, про я1<у вже 

багато написано, і яка має вже свою назву в і сторії: "Дрогобицький бунт", 
Причиною цього бунту, на думку професора д-ра В. Бірчака, був 

"брак рішучости, брак карности", бо ''наша військова душа не була 
така вражлива на зло, на непорядо1<, на безкарністh, як того вимгала' 
воєнна пора. Не була вражлива, а поблажлива. Се було в Дрогобичі. 

Але це було і в Обласній Команді в Стрию. Це було і в Державнім 

Се1<ретаріяті Військових Справ з початку в Тернополі, а опісля в Ста
пиславові: поблажливість, віра, що ласкавим, лагідним способом дасться 

завести лад. Всюди було чути нарікання. І сам секретар військових 

справ - пол. Дмитро Вітовський нарікав, але ~1е мав відваги поступити, 

як повинен був поступати під час віf'1н11." <В. Бірчак, "Дрогобицький 

бунт". "Вістник", 1936, І<нига 5-та, стор. 337). 
Цей бунт викликала сотня дрогобиц1,кої міліІJ.ії, про яку проф д-р 

В. Бірчак пише, що " не вони її зазели. а вона завела себе сама", -
це знач11ть , що вона сама себе зорrанізувала і після того аж до квітня 

виконувала службу поліцистів, маючи над собою своїх командантів, не 

признаючи старшинських ранr, і не поздоровляючи старшин. Поліцистн 

ці, ч11 як вони себе називали, міліціонери , не хотіл~1 відійти на фрон-t, 
як їх висилала туд11 Повітова Військова Команда: Вони, маючн зброю, 

могли докучати ревізіями немилим соб і людям та робити на них невірні 

доноси до Команди. І ані сотннк Укарма, ані отаман Грабовенський не 

зліквідували цієї міліції, яка ще своєю поведінкою деморалізувала інші 
вііісhкові частини, які стояли в Дрогобичі. 

Аж в квітні отаман Грабовенс~-,кніі вирішив вислати сотню міліції 
на фронт, а кол11 вона н е виконала нак<1зу, то він мав її роззброїти. Про 
цеіі плян міліція зн<1ла кілька днів перед 1 5-тим квітня , коли вона мала 
відійти на фрІ)нт. Д-р В. Бірчак п11ше про це: "Тоді вони й рішили 

коротко: убити от. Грабовекського, убити сот. Бабяка і чет. Мороза, 
потім - думал~~ вони - залншитися в Дрогоб11чі дал і робити поря

док ... ·• (Стор. 340). 
Д-р В. Бірча1< признається, що він сам відраджував ще сот. Укармі 

"зач 11нап1 вій~1у з міліцією, приміром, її роззброювати''. (Стор 339). 
З міліцією співпрацював і командант жандармерії -- Матківськиіі. 

Проф. д-р В. Бірчак гостро ііого осуджує, але ж його найменувала Ко
манда Державної Жандармерії в Стютславові, за протекцією посла 
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Вітика, визнала, що Матківський має кваліфікації на цей пост. Мат

ківський і його жандармерія були невтральні під час бунту міліції. Мат

ківський старався навіть бути миротворцем в справі бунту міліції 
і просив до цієї акції ч ет. Івана Вовка, який дійсно старався якось на

ладнати ту справу, яку зачала міліція, і яка зависла в повітрі, бо мілі

ціянти не з нали , що діяти, аж над ійшов з Самбора 3-тий курінь бриrадИ 

Украї.нських Січових Стрільців, який з місця зл ікв ідував той бунт. 

Д-р В. Бірчак пише про сам бунт так: "Бунт зачався ввечір 14-го 

квітня 19 19 року. Під будинком Війсь1<ової Пі вітової Команди зібралися 

міліціо.нери , кілька під про.водом Іван а Кушніра увійшли до середини. 

В канцелярії було сім старшин. Кушнір увійшов з націленим крісом 

і промовив: - "Добрий вечір, панове. Руки до гори! " - "Маєш" -
відпов ів один із старшин і стрілив з револьверу. Бунтар повалився 

збитий. Через вікно в ід сторони вулиці кинено до канцелярії rранату, 

вона вирвала кусник підлоги, але нікого зі старшин н е вбила. В метушні, 

що повстала, втекли вс і старшини з команди і й бунтарі ані ні кого не 

вбили , ані нікого не арештували. От. Грабовенський був тод і в Бори
славі." (Стор. 341 ). 

Але бунтівники заарешту.вали були старшин, які були в школі та 

завели їх до суду. Туди завели і заарештова ного д-ра В. Бірчака. Вартові 

коло заарештованих поводилися зовсім лагідно, нав іть обговорювали 

причини бу.нту та вважали, що такий переворот в ідбувся вже в "Сам
борі , в Стрию та в інших містах, бо, мавляв , м11 зробили мир з больше

внками і вони поможуть нам зайняти Львів і Перемишль." (Стор. 342). 
Тут треба згадати про це, чи бунт в Дрогоб11 ч і був большевицькою 

акцією, як це твердять численні осоои, які тоді були в Дрогобичі, ч11 

ні , як про це заявляє д-р Віктор Пацлавський в допов ід і в Історичному 

Інституті Н .Т.Ш. в Ню йорку. Про цю доповідь Зенон Стефан ів рефе-1 
рував у "Свободі" так: 

Д-р Пацлавський, наочний свідок цих подій, як член дрогобицької 

Національної Ради та крім того як оди н із правних оборонців з уряду 

перед воєнним трибуналом ворохобників з дрогобицької міліції, збаламу

чен их к іл ькома одиницями , - дов ів у своїй до пов ід і , що цей скороми

нучий і не тр і вкий "бунт", Я І<ИЙ .н е тривав навіть одн у добу, ~ немав 

ніякого політичного підложжя, не був і нспіровани й большевиками, ані 

поляками , але тільки кількома одиницями, поворотцями з російського 

полону ще за Австрії, що проголосили себе "радою жовнірських депу

татів" ( навіть не робітничих і селянських) і то тоді, коли вийшов наказ 

вислати вартову міліцію на фронт. 

Інакше про це написав тодішні і:'1 старшина бр11rад11 Українських 

Січових Стрільців д-р Юліян Рабій, який в тому часі 1<оманд.ував сот.нею 
скоростр іл і в в З-тому курен і УСС, командантом якого був пор. Сократ 

Іваницький. Д-р Рабій надрукував свій спогад у двох числах "Свобод11", 
з 18-го і 19-го травня, 1962 року п. з.: "Дрогобнцька револьта у 19 19 р.". 

Д-р Рабій написав, що сотні УСС "перейшли Самбірською вулицею, 
прямуючи на ринок , по дороз і зайняли будинок польського "Сокола", де 
була страшинська харч івня і. звіл ьнили всіх інтернованих старшин." 
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Про самий бунт д-р Рабііі написав таке: "Під час слідства судові 

власті виявили незаперечно, що в цій револьті брала участь большевецька 

рука. Всі оголошення "Жовнірської Ради", їх редакція , їх зміст і форма, 

всі комуно-большевнцькі гасла і кличі вказували недвозначно на звязкн 

"Жовнірської Ради" з комуністичними аrентам11 і їх ячеіікою, хоч ті 

ячеііки були дуже законспіровані". 

Д-р Рабій навод11ть, що театр ім. Заньковецької в 1958 року у Львові 
став11в пєсу П. Щербака під заголовком: "Сяііво в пітьмі ", яка, як писала 
"Літературна Газета" в 1958 році, в11світлювала "благородну тему рево
люціііного подвигу за свободу і щастя пригноблених мас, що у квітні 
1919 року у Дрогобичі піднялися зі зброєю в руках за владу рад". 

Гадаємо, що нам немає потреби соромнп1ся того, що в нас комуністи 

в одному повіті ст~рал11ся захопити владу, бо це саме робил11 вони в Ні
меччині і в Мадярщині на далеко біт,шу скалю. І тому гадаємо, що д-р 

Віктор Пацлавськ11й не мусів знати, що провідник11 були комуністами . 
Він їх боронив із уряду, і, згідно зі своєю честю, в11конав своє завдання 
так , як адвокатові-оборонцеві пристал,>: доводив судові, що підсудн і 

невинні ". 

Нас не переконують арrументн д-ра Пацлавського, бо ми пізніше 

пізнали, що орrанізатори рсвольти були комуністами. Чому вони не могл11 

ними бути вже в 1919 році, коли вони ними могл и бути вже в 1917 або 
в 1918 роках , бувши на терені тодішньої Росії. Деякі з них перед першою 

світовою війною були так званими москвофілам11. До них належав Іван 

Кушнір , який в 191 5 році виїхав у Росію. коли з Дрогоб11ча втікала ро
сіііська армія. 

О. fO. Карпенко пише в кн11жці "З історії зах ідн оукраїнських земель" 
(Київ, 1958), що тоді в Дрогобичі оув рев ко ,,,, на чолі якого стояли 

"комуніст11: Вас11ль Коцко, Гриць Мих:щ1> і Іван Кушнір". Вас11ль Коцко 
теж був москвофілnм. він "в11їхав у Росію разом з армією, яка. тоді 
відступала. Працюr~ав на заводзх у Кременчуці і Глобіні. Брав активну 

у'Іасть у Лютнсвііі і Жовтневій рево,1юціях". (Стор. 88-ма, вище згадана 

кю1жка). 

Чому Кушнір і Коцко не мог ли б утн комуністами в квітні 1919 року? 
Очев11дно, що О. Ю. Карпенко перебільшує отой невдалий бунт 

міліt~їі. але це зовсім не заперечує, що Коцко і Кушнір та інші провідник11 

цієї рево11ьт11 були комуністам11. Карпенко пише, що "Іван Кушнір за
жадав від начальника rарнізону, сотника Грабовенського, здатися без 

бою і СКЛf!СТІІ зброю. На це офіцери відповіли вогнем. Іван Кушнір був 
убнтніі". (Стор. 89). Цей сам совєтсь1шї1 автор пише й інші подібні 
казки, між і~ш11м і те, що ''З Пусто,\111т пр11було до Дрогобича чотири 

батальйо1111 пі хот11 і два бронепоїз;.1.11". (Стор. 91 ), - мн не маємо місця 
т11мн казкам11 заіімат11ся, бо нам в11стачає вже того, що м11 навет1, щоб 

показатн , що отоіі ''...1.рогоб1щьк111u1 бунт" був ділом комун істичних , хоч 
і місцевих аrітаторів. 

Як м11 бачил11 в11ще, Коцко і Кушнір булн москвофілами і втекли 
з росі11ськ11ми вііісь1<ами до Рос ії в 1915 році. Пізніше , як знаємо з історії, 
Коцко і Мнхаць бул11 комуністами і як такі, були арештовані. 
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Очевидно, що теперішні комуністи перебільшують комуністичні впли

ви під час укранїської Вv'Іади , але треба ствердити, що ідейні провідники 

"дрогобицького бунту" були під впливом комун істичної ідеології. 

Вже в половині травня 1919 року українська влада мусіла залишити 
Дрогобич і бориславський басейн і Дрогобич зайняли поляки . Вони далися 
добре в знаки українському населенню в місті і в повіті. Так звана 

"льотна" жандармерія пере.водила ревізії, забирала найкращі речі в тих, 

кого арештувала, а також виконували самосуди і катували населення, 

яке кілька тижнів ховалося по лісах та полях. 

Українці мали владу в Дрогобичі від І -го листопада 1918 року до 
17-го травня 1919 року. Українська влада справедливо відносилася до 
жидівського і польського населення. Українські закони були однакові 

для всіх, хто не порушував їх. Поляки запану.вавши силою над україн

ськими землями, позбавили українське населення навіть тих прав, яке 

воно мало за Австрії. Поляки панували 20 років на українській території. 
Тепер панує там Москва. Але ми віримо, що український нарід буде сам 

господарем у своїй хаті, бо такий закон перемагає в цілому світі . 

Ми не мали змоги й місця точніше і докладніш е представити історію 
Дрогобича і Дрогобиччи.ни під час української влам1. Але ми мали досить 

літератури на цю тему і тому 'Вважаємо конечним подати список тих 

статтей і зам іток, що ми їх бачили і частинно використали. Цікаве, що 
автори спогадів більше присвятили своєї уваr·и сумним сторінкам, го

ловним чином "бунто.ві" . 

Д-р Володимир Бірчак. Дрогобицька епопея. Літератуно-Науковий Віс

ник, Львів, 1931. Книга 9-та, за вересень, стор. 751- 765. 
Д-р В. Бірчак. Нафтова Комісія Української Національної Ради. Вістник. 

Львів, 1935, книга 4-та, за квітень, стор. 253-261. 
Д-р В. Бірчак. Соціялісти державними будівничими . Вістник, книга 9-та, 

за вересень , 1935, стор. 658-663. 
Д-р В. Бірчак. Як соціялісти будували державу. Вістник , 1935, книга 

11-та, за л истопад, стор. 787- 797. 
Д-р В. Бірчак. Вістник, 1936, кн. 7- 8, за липень-серпень , стор. 498-5 10. 
Д-р В. Бірчак, Вістник, 1936, юн~га 5-та, за травень, стор. 337-349. 
В. Очевидець. Одноневна радянська республіка в Дрогобичі. "Новий Час", 

ЛЬІвів, 1929, чч.: 52, 53, 54, 55. 
Д-р Юліян Рабій. Дрогобицька революц1я в 1919 р. "Свобода", 1962, 

з 18-го і 19-го травня. 

Григор Терлецький. Ще про дрогобицьку револьту в 19 І 9 р. "Свобода", 
1962, ч. 125. 

Богдан Левицький. Спомин про перебрання влади в Дрогобичі І-го ли

стопада 191 8 р. "Правничий Вісник ", Ню йорк 1963, книга 2-га, 

стор. 107- 110. 
О. Ю. Карпенко. Боротьба робітничого класу Східної Галичини проти 

мади української буржуазії під час існування ЗУНР. (Ця його роз

відка є в книжці "З історії Західноукраїнських Земель" . ІІІ . Академія 

Наук Української РСР. Київ 1958, стор. 69-96. 
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Осип Клодницьний 

хорунжий УГА 

Осип Клодницький 

Товмаччина 
Перебрання влади в україньскі руки 

в місті Товмач приготовив і успішно 

виконав четар-гарматчик австрійської 

армії Волод.имир Клодницький, родом 

з Хотимира. Він у липн і 1918 р. отримав 
З-місячну відпутску для правничих сту

дій і перед. розпадом Австрії перебував 

в Хотимирі та в Товмачі. Вже до того 
був він у постійному звязку з поруч
ником 58 піх. полку у Станиславові, 
Андрієм Яремчуком (теж з Товмаччи
н11), а цей знову тримав звязок з Тайним 
Військовим Комітетом у Львові. Пор . А. 

Яремчук згинув під Львовом. 

Четар В. Клодницький зорrанізував 

в місті Товмач біля себе малий гурток 

втаємничених осіб і з ними, на наказ 

Української Національної Ради, пере

брав І. листопада 1918 р. владу в цілім 
пов1т 1 . Це перебарння влади в місті Товмач не представляло більших 

труднощі в, бо в Товмачі не було жадної військової залоги, лише по 

більших селах існували малі станиці жандармерії, які вдалося легким 

способом роззброїти і пр11значити їм своїх командантів. В Товмачі 

в тому часі був старший штабовий вахм істер жандармерії, українець 

Наконечний і він став повітовим командантом усіх станиць жандармерії. 

8 цілім пов іті панував порядок і спокій. 
Повітовим Ві1їськовим командантом став чет. Володимир Клод

н~щикиіі, а 1їого заступником Ігнат Лошнів . Харчовий уряд очолив Петро 

Загадай ко. 

В половині листопада 1918 р . Повітова Команда оголосила мобілі
зацію мужчин в ід 18 до 35 років життя. Ця мобіл ізація увінч алася nов

н1ш успіхом. До цієї праці приділено однорічних студентів, як Осип 

Атаманюк, Б. Кобилянсью11'1 , Д. Кадайський, О. Клодницьки1ї і Адольф 

Ортинськ11й, що як абсольвент коломийської rімназії, по закінченню 

мобілізації, зголос11вся на фронт і згинув під Львовом. Він походив 
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зі села Живачева, пов. Городенка. 

При кінці грудня 1918 р. , по переведенню успішtюї мобілізації, чет. 

Володимир Клодницький добровільно зголосився в Д. С. В. С. до фрон
тової служби, відїхав до Чорткова, тут зарrанізував батерію тяжких 
гармат і з нею виїхав на фронт, де у рядах хороброї 5-тої Сокальської 

бригади брав участь у всіх боях з поляками і большевиками аж до 

ліквідації УГА. 

Після виїзду чет. Вол. Клодницького з Товмача Повітову Військову 

Команду очолив інж. сотник Антін Галька. 
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З Г АЛЄРІї СТАРШИН УГА 

Ілярій Федейко, 

хорунжий УГА. 

Роман Щесн~ок, 

санітарний хор. УГА. 

Евстахій Гомотюк, 
хорунжий С. С. 

Іван Присташ, 

бунчужний УГА. 



Петро Пру диус, 
поручник УГА 

Петро Пруднус 

мандантом залізничого д.вірця 

Девосснр (живе в Торонті). 

Ход о рів 
Розпад Австрії застав мене в селі 

Бориничі, повіт Б ібрка, де я перебував 
на З-місячній відпустці для правничих 

студій. У перших днях листопада 19 18 р. 
звернувся до мене заступник командаН'

та міста Бібрка д-р Гупалівський з про

позицією перебрати пост команданта 
містечка Ходорів, яке було важливим 

залізничим вузлом на лінії С·мнисла

вів-Львів. 

В цім містечку за влади ЗО УНР 

старостою був декан зі села Залізці , 

о. ВинН"ицький, його заступником д-р 

Когут, начальником Суду суддя Нижан

ківський, його заступником суддя Га

сцьк ні'і , начальник станції йосип Копит

ко, і'іого заступником Кордуба, посадни

ком міста був учитель Пеленський, ко

пор . Микола Гамкало і пор . Михайло 

Команда міста пр11міст11лася в будинку кол. астрійської жандармерії, 

а до обовязків її належало вдержувати порядок і спокі1ї в місті, пе

регляд військов11х поїздів , реквізиція зброї і амуніції та допомога в мо

білізації. 

З початком січня зго.1ос11вся в Д. С. В. С. до фронтової служби 
і був пр11ділениі'і до І-го гарматнього полку УГА, яким командував 

сл. п. сотник Ярослав Воєвідка. В цім полку я мав пост адютанта 
полку аж до l.facy ліквідації УГА, в травні 1920 року. 
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Степан Хабурський, 

десятник УСС 

о. Степан Хабурський 

Підволочиська 
Підволочиська - це кол. граничне невелике 

місто, положене на правому боці річки Збруч. 

а на лівому березі є містечко Волочиська. 

Підволочиська - це пряма залізнича лінія 

Львів-Жмеринка-Київ і Жмеринка-Одеса. Це 

важливий граничний пункт в 19 18 ро.і, через 

який стало вдень і вночі переходили д.овгі ван

тажні поїзди з різним майном з України до 

Німеччини й Австрії, а потім в 1918-1919 рр. 
з Наддніпрянщини проходили через цю вузлову 

станцію поїзди з воєнним вирядом і з різним 

ма1їном для ЗОУНР. 

Перед Листопадовим переворотом в місті перебували два десятники 

Лєгіону УСС Іван Кучмак (живе в ЗДА) і Степан Хабурський (живе в 
Торонті) і вони разом з кількома місцевими однодумцями зорганізували 
таємний гурток місцевих українців, які 2. листопада 1918 року перей
няли владу в українські руки. До того гуртка, між іншими, належали 

поштов11іі урядник Дмитрів Тимотей, правник Масловський Осип і за
лізн11чий урядовець Ярослав Щур. 

дН'Я 31. жовтня 1918 р. привіз до Підволочиськ студент Вацик (син 
катехита жіночого семінара в Тернополі) від Української Національної 

Ради у Львові наказ перебрати в місті владу в українські руки. Цей 

наказ виконано так, що зорганізовані на швидку руку збройні відділи 

з довколишних селян, зайняли 2. листопада в годині 7 вечером залізничу 
станцію, далі місцеву станицю жандармерії та наступного дня пошту, 

скарбовий уряд. і інші установи. 

Українсь1<у владу зорганізовано так, що делегатом Державного 

Секретаріяту Військових Справ на ціл11Іі округ став отаман (майор) 

австрійської армії д-р Степан Шухевич і був він н а цім в ідві чальнім 

пості до 23. грудня 191 8 р. Ко:\1андантом r.1іста став пор. Миха1їло Лі

щннський, а йпго а 't ЮТантоJІІ хо р . Ткачівськ11іі і хор. УСС ШуJІІ11ло, 

начальником зал. станції кол. заступш11< начальн11ка Зілинськи й, комі

сарем міста став 6. залізн11ч111u1 урядовець Ііавроць1011ї, начальн11ком 

пошти Антін Гук, командантом магазину зброї і в11ряду пор. Михайло 
Губчак (кол. директор гімназії в Тернополі), муніційним референтом 
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чет: Осип Караван, склад харч ів вів чет. Маліш ке.вич, а пот ім хор. 

Модест Гриневецький, хор. Шумило і nідхор. Єндрик. Вз і рцевий поря

док у в і йськових стайнях вдержу.вали чет. Данилко і хор Колтунюк . 

Так зорrанізований в Підволочиськах з вел и кими початковими 

труднощами адміністраці йн ий апарат у перших днях української влади 

.д іяв досить справно і успішно. 

~-<>-<>-<><><> 

З ГАЛЄРІї ПІДСТАРШИН УГА 

Евстахій Ясеновський, 

десятник УГА. 

Іван Любусько, 

вістун УСС. 

Василь Наrайло, 
булавпий УГА. 

·-
~ 

Василь Мацук, 
вістун УГА. 
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ОДНОСТРІЙ УГА 
(За офіційним "Вістником Державного Секретаріяту Військових Справ", 

ч. 11, з датою - Станиславів, ЗО. квітня 1919.) 

Вс і стяп1 і заснuвн uGовязує оп 11 сан111~1 тут пол~в11ї1 однострій, так 

в полю, як і при празничих виступах аж до дальшого зарядження. 

Відзнаки для старшин наJ1ежнть персвест11 якнайскорше. 

Пок11 сукно приписаної краски не буде стоят11 до розпоряд11мост11, 

можна уживати сукна і матерії полевої красюr. 

КРАСКА СУКНА 

nр11писаною краскою вовняю>го С)'!'на на однострііі є зеленаво

землиста краска. 

ШАПКА 

Шапка "Мазеп11нка" складається з головача, обкладу, дашка, від

зна1н1 на переді головача і rузнка, якиіі спинає обклад на переді. 

Головач з ішитиіі з 8 1<линців, зігкутнх під майже простокутн11м 
кутом так, що творить плоске дно шапки, я1<а в горі є в промірі І 0-20 цм 
wирша, ч11м в долі. Вершки клинців сходяться точно по ссред11н і ;~.на 

шапки. З причини браr<у ниток і матеріялу шнт11 можна шапку з одно-

1стаііннм дном. 

Висота головача з переду від долини до верху б-7 цм, з заду низша 

о І О мм. Довкола головача йде обклад, пришитий д.олом до головача, 

тої самої висоти, що головач, але на переді розтятиї1 так , щп оба кінці 

обкладу творять над дашком, по серед11н і клинець. Горішні кут11 від

далені від себе на 5 до б цм. 
Долішні кут11 обкладу зш11ті разом і на тім місці наш11т11й металев1tй 

7ьманний rузик, 14 мм. в промірі. 
Дашок шапки по середині широкий на 5 цм, довжини долішю1м 

1<рає1"1 26 цtv\. лукасти1ї, в долину вигнени1ї. 

Шапка, зроблена з тої самої тканини. що однострій , горішні береr11 

шапк11 обрублені сукном то·і самої 1<раски, яка вибрана є н а ОЗН'ачення 

роду оружжя. 

Обкладовий rузик має у піхоти , артилєрії, кінноти , технічних частин, 

обозу витиснене число частини (полку), у інших формаціях є цілком 

гладкий. 

Відзнака, припята на переді головача в клинци обкладу, є металевий 

кружок 2 цм в промірі, сріблистої краски для рядовиків і підстаршцн, 
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а золотистої краски для старшин. Підшевка шапки з парусиного полотна . 

Кругом долішного берега підшевки йде пружок 4 цм широкий, з тонкої 

шкіри або з церати. 

БЛЮЗ А 

Права передна часть блюзи сягає 7:5 цм, а ліва передна часть 

І :5 цм поза конець ковніра . Обі передні части мають по дв і кишені 

з клаптям11. Горішні кишені, І 6-17 цм ширини, а 17-18 цм довжини, є 

нашиті на верху з закладками по середині, широкими на 4 цм. Обі 

долішні кишені йд.уть сподом. Всі чотири кишені йдуть поземо, накриті 

з гори клаптями, які защіплюються на rузик і є так само широк і як 

кишеня. Горішна границя клаптів творить просту лінію, а низше тої 

простої лінії замкнені є клапті пятьма простими лініями. Дві бічні, що 

йдуть прямо з гори в долину, мають по 4 цм. Середна позема так довга, 
як шири11а закладк11 на кишені, це є 4 цм. Здовжка клаптя, це є його 

розмір з гори в долину, виносить 8 цм. 
Обі передні части блюзи спяті б rузиками , які виходять наверх. 

ПершиіІ r·узик згори віддалений від горішного берега о 2 :5 цм, 

а послідниіІ уміщений в самім. 

Гузики гладкі, тьмаві , металеві. 

Між горішною а долішною кишинею одної передної части і до 

половини горішньої кишені попід спід латя, яка нашита верхом, пробігає 

шев, зван11й рибкою, щоби блюза була до стану. 

Друг11й шев пробігає від пахи під. долішну кишеню. 

З заду крій блюзи такий, що плечі скроєн і з одного кусника. Лінії, 

які обмежуюп" плечі з двох боків , пробігають від пахи прямо в долину. 

На обох барках находяться барчики з того самого сукна, що блюза, 
вш11ті в шев рукава, ширина З цм. 

На кожнім барку пришитий є rуз ик 2 цм від ковніра, який служить 
до зап11нання барчика. Правий барчик має три дірки і є на 24 цм довгий, 
а лів11і1 має дві дірки і має 18 цм довжини. 

У старшин від хорунжого включно кінчаться барчики при ковн ірі 
круглаво з одною діркою. 

На правім барку, 5 цм від рукавного шва, находиться силька з того 

самого сукна, що блюза. При блюз і для рядовиків і підстаршин на правім 
барку є поріжок, зроблений з сукна, З цм довгий, а З цм в пром ірі 

і з с11лькою, широкою на І :5 ц111. Поріжок закладається силькою в гору 

на правий барчик, барчик перетягається через барчикову сильку і зашпи
люється на rузик. Поріжок має прийти на блюзу, коли находиться з крі

сом. Хто одітиіr в плащ. у того приходить поріжок на плащ. Без поріжка 

припинається правиіІ барчик блюзи на обі, зложені над собою ,т1. ірки, 
а трета дірка схована через це під спід. 

Стоячо-викладаний ковнір, висот11 4 цм зшпилюється двома чорними 
гафтками. 

Довжина блюзи є така, що сягає до половини сидження. Довжина 
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рукавів така, що при опущених раменах сягають рукави до половини 

насади велико го пальця. 

Пахи від середини обрублені полотном на 5 цм широким . 

Гузики, що защіплюють блюзу, клап ки і барчи1<1 1 є металеві, круглі, 
глад1<і, тьман і і мають 20 цм в промір і . 

ШТАНИ 

Штани докол інні (доколінки ) широкі, свобідні для бедер і колін. 

Штани мають дві кишені на переді , з поземим отвором, замикані 

1ra rузики, ушиті з полотна. До сп11нання штанів нашиті є 4 rузи1ш. 

Тром долішним в ідпов ідають дірки в підшевці, найнизший rузик за

щіплюється на дірку в су1<н і . До ношення штанів на шлийках пришиті 

на переднім краю 4 rузики, а в зад і 2 rузики . Щоби штани можна 

нос~~ти також на ремени, находиться в підшивці, нашитиіі н а горішнім 

березі штанів просу.в н а ремінь. До переховання ви казки зладжена є, 
в середині правої кишені при передній стороні низше rузикової дірки, 

кишенька з полотна. На литках прилягають штани тісніше. В долині 

має кожна ногавка на зовні роз п ір до зашпилювання н а 2 ryзиt<lf. 

Довгі штани з чорного сукна дозволені поза службою з випуст1<ою 

з сукна краски роду оружжа для старшин, підстаршин від старшого 

десятника включно почавши. Ремінь до штанів має 2:5 ширини, а дві 

ріж ні довжини. Рід ч. І довгий на І м і І О цм, а рід ч :2 має довжину 
І м. Ремінь закладається в просув в цей спосіб , щоби спряжка прийшла 

на лівий бік , а кон ець ременя з дірк ами н а правий б іt<. Коли ремінь за

стягнениіі, закладається конець ременя в просув. 

ПЛАЩ 

Тlлащ має такі розміри, щоби під ним змістилася блюза, та щоб11 

·сягав до половини лидки, для кінноти о 10 цм довший. 
Ліва передн а часть заходить на праву та защіплюється тут на 

6 rузиків, які розміщені є в трьох місцях по два побіч себе. Дірки ттомі

·щені на язичках, пришитих до лівої передної части . Найвищий rузик 

уміщениr1 від ковніра .на З цм, послід.ний rузик з долини приходить З цм 

вище стану . Гузики, які творять пари, в іддалені в ід себе н а 2 цм . 

Язички острок інчасті. Язичок має в цілости 6 цм довжини а 2:5 
ширини, виходить на 5 цм поза лінію лівої передної части, до котрої є 

пришитий. Гузики мають 20 мм в промірі. 
Один шев біжить від пахи через клуб до середини кл аптя кишені. 

Задна часть плаща скраяна з JLBOx кл11нів. Посередині , де оба клини 

зшит і з і собою в гор і від 1<овні ра вшиті є плечі на 1 цм під ковнір, щоб11 
ковнір тримався безпечнійше. Від того місця йде протизморшка до самої 
долини . Щоби цю протизморщку отримати, треба до обєму стану, м і

реного на блюз і , додати 20 цм. В дол ині лишаються оба клини, у піхотнім 

плащи на 40 цм н е зшиті , а с пин ані 2 rузиками , в кіннотнім і пушкар

ськім плащи 60 цм спинані 4 rузиками . 
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На висоті стану находиться скобель (дра~·он), 28 цм довгий а б цм 
шнрокий, з дір:<ами на обох кінцях до прищіплювання на плащ. 

Гузики до прищіплення скобля (драrона) пришиті на листівках 

22 цм довгих, широк их в долині б цм, в горі 4 цм, нашитих на плечах 
так, щоби горішний беріг листінки приходив о З цм нижче горішного 
берега листінок. Кінці скобля (драrона) заокруглені . Ковнір по сере

дині, має І б цм ширини при кінцях І 2 цм. 

Під ковніром на лівім кінци находиться клянка довжини І О цм, 

ширини 5 цм, пришита до ковніра, кінцем зверненим до переду. Конець 
клянки звернений взад, має дірку до защіплюва1тя її на rузик, який 

тут пришитий, щоби клянка лежала при ковнірі. На правім кінці ковніра 

находиться у відповідній від.далі rузик, щоби клянкою защіпити оба 
•<інці піднесеного ковніра. 

На барках уміщені є барч11101 5 цм широкі, вшиті в ше.в руквва, 

які защіплюються на rузи1<и, в іддалені від ковніра на 2 цм. Барчик правий 
27 цм довжини, заосмотрениіі в З дірки , лівий 21 цм з 2 дірками. 

У старшин від хорунжого включно барчикн з одною діркою. Кін

чаться круг л аво. 

Ру1<ави мають закладки на І 7 цм широкі. 

ДУХОВНИЙ ЖУПАН 

Духовник11 носять духовний жупан по коліна, в часі війни зі сукна 

палевої краски, в часі мира з чорного сукна, шапка, сподні і плащ так 

як у старшин. 

Відзна1<11 степеня як у старш11н з узглядненням сукна фіолетної 

краски. 

ОБУВ 

Черевики зі скіри сягають понад кістки, застягаються скіряними 

волоками через б дірок по обох боках. 

Підошва є з переду заокруглена і сягає о 0:2 цм поза верх. 
На підпяток йде З до 4 пластинки і підкова, виповнена пластинкою 

з підошвою ск іри . 

Черевики для всіх що їздять верхом, для пушкарів і наколесників 

не мають цвяхів в під.ошвах. 

Черевик11 для ос іб ліпше одітих не мають цьвяхів в підошвах ані 

nідков. 

Чоботи виконані так як черевик11. Пришви протягаються заокругле

ним язичком в гору. Холяви мягкі, закінчені поземо, з двома скіряними 

ухами. 

Черевики і чобот11 нос1пься почорнені і я 1< наіістаранні1їше вичищені. 

Обмотки ширини 7 цм, довжини 2 м - 2:50 м при однім кінци 
з гапл 111<ом, при другім зі спряжкою, зроблені з тканини такої самої 

краски і якостн, що штани. 
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БІЛЛЯ 

Шалик під ковнір, широкий на 12 цм з полотна краски однострою, 

довгий на ЗО, цм носиться під ковніром, щоби утримати ковнір в чистотL 

ШАЛИК 

Сорочка з полотна "каліко" запинається на малі металеві rузики. 
На грудях 1 rузичок, при ковнірци од.ен rузичок, на рукавах по однім 
rузичку. 

Ногавиці з полотна "кал іко' ', мають горішним берегом зарублену 

льняну крайочку, якої кінці на переді звязується. 

Онучки з полотна "каліко", краяні в виді простокутника в двох 
величинах. 1. величина 49 цм довга, 2. величина 44 цм довга. Ширина 
виносить 4 1 цм. 

Скарпитки з сірої бавовни зі зміцненим кінцем і пятою. 

пояс 

Пояс з жовтого ременя, однаковий для всіх, зі звичайною залізною 

спряжкою, ширини 5 цм в 2 довжинах, 11 З цм і І 06 цм а 5 дірками. 
Спряжка 5 цм широка і довга. 

Сильце на баrнет з жовтої скіри 22 цм довге, в горі, де заклюється 
його на ремінь, 3:5 цм широке, при отворі, куди вкладається на нього 

(і;агнет, ширини 5 :5 цм. 

БАГНЕТ, ДОВГА ШАБЛЯ 

Рядовики, під.старшини і старшини всіх стяг і заснов носять в службі 

поза службою багнет без ніякої привіски. 

Довгу шаблю присилює кіннота при передній , лівій сховці (пакташі), 

коли .вирушає в полевім прибранню, а також, коли виступає до прово

жання ( асистенції). 

РЕВОЛЬВЕР 

Старшини і під.старшини , ст. десятники включно, носять в службі 

револьвер в торбині. Торбина присилюється при правім клубі до пояса 

на ухо ширини 4 цм, пришите до відворотної сторони торбини. 

РУКАВИЦІ 

Сірі, шкіряні рукавиці з овечої шкіри з розпором при долішнім березі 
на 6-6:5 цм. 

Розпір замикається плоским rузичком І цм в промірі, на обрублену 
скірою дірку. 

Верх окрашений З швами з шовку. 

Вовняні рукавиці, ткані з сірої бавовни, з rумовою застяжкою. 
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Скіряні рукавиці носять підстаршини і старшини в службі і пр~ 

торжественних виступах. Вовняні, сірі рукавиці дозволені на студінь 

для всіх. Місто скіряних сірих рукавиць вільно одягати нитяні, з виїмкою 

торжественних виступів. 

ОСТРОГИ 

Остроги носять тоті, що дійсно в службі їздять верхом. 

Прикрутні остроги з заліза, на зовні вигладжені. Шийка, загнена 

вгору, кінчиться кульковато. Кінець розтятий розділом, де на оси обер

тається зубате сталеве колісце з І О туцавими зубцями. Вісь уміщена 
більше в горі , щоби зубці не виставали поза шийку. Рамена і приставка 

по середині рамен в долині заосмотрені дірками , щоби остроги при

ш рібовати до підпятків. 

Причепні остроги з зал іза, на зовні вигладжені. Шийка розділена 

прн кінци. Зубате, сталеве кол ісце 2:9 цм в промірі, з 8 тупав11ми зуб
цями, уміщене в розділі в цей спос і б, що зубці виступають в горі 

і в долині рівномірно. 

Рамена заосмотрені при кінцях чопиками до присилення ремінців. 
На чопики присилюється підстоповий ремінець, який приходить між 

підпяток і підошву, спряжковий ремінець і язичковий, які переходять 
через підбиття і спинаються з боку. 

Припнята острога находиться в половині запятка. Для сильного

прикріплення опирається вона о поличку, прибиту з кусннчка твердої 
шкіри до запятка. 

СТ АРШИННІ ВІДЗНАІ<И 

ВИЛОГИ НА КОВНІРІ 

Вилоги носяться на ковнірі блюзи і плаща. Служать вони до від
ріжнення чотирьох груп: І. Радовиків і підстаршин , 2. сотенн11х стар

шин, З. полкових старшин, 4. генеральних старшин. 

У рядовиків і підстаршин нашиті на ковнірі зубчасті вилоп 1 краски 
роду оружжя, довжини 7 цм 2 мм. В нашивці витяті є зуби з долини 
і з гори в числі трьох. Підстава одного зуба довга на 24 мм. Віддаль 
кутів, що зближаються до себе, вииосить І О мм, а віддаль кутів, Щ() 

віддалюються від себе має 24 мм. 
У сотенних старшин від хорунжого до сотника включно такі самі 

зубчасті вилоги, як у рядовиків, але зубчики нашивки горою і долиною 

обрублені золотою крайочкою, З мм. широкою. На обох кінцях нема 
золотого рубця. 

У полкових старшин від отамана до полковника включно, вилоги 

з сукна І<раски роду оружжя ті самі, що у рядовиків, але вирізи зубців 

виповнені золотою тканею, яка о З мм іде понад кінці зубці в, а цілий 

вн.r~ і г творить через це форму прямо1<утника, широкого на З цм, а дов

гого на 7 цм 2 мм. 

У генеральних старшин вилоп1 подібні як у булавних старшин з тою 
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ріжницею, що замість сукна краски роду оружжя уживається на зуб

чатку срібної ткани, а вирізи зубців виповнені золотою тканею. Зубчатка 
широка на З цм. Золота ткань виповнює зубці , а йде по11 ад верхом зубців 

пише о І мм. 

Золота ткань і ср ібна нашивка держані у в ідпов ідних взірцях. Вс; 
золоті трикутники закінчені є при підставі золотими заокругленими ви

ступами , які виходять на 2 мм поза лін ію простокутника. 

·• 
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ЗРАЗКИ ОДНОСТРОЮ УГА 

Омелян Тишовницький, 

четар-гарматчик УГА. 

Іван Котиляк, 
стрілець УГА. 

Іван Кучмак, 

четар УГА. 



Андрій Палій 

пор. УГА 

ТРАДИЦІЇ УГА 

Товариство "Молода Громада" у Львові 
(Єдине обєднання українських 1<омбатантів після І-шої війни) 

З бігом часу затираються в нашій 

памяті і серед нас події і особи з на

шого громадського і національного жит

тя. Забуваються часто фраrменти і осо

би, які були рішальними та навіть твор

цями переломових подій. В нормальних 

умовинах переховуються в архівав цінні 

історичні писані і друковані памятки, 

але в ненормальних часах, як наприклад 

під час великих воєн , або в інших ка

таклізмах, пропадають вартісні доку

менти і вимирають по черзі творці дід 

та учасники подій. Недостачу докумен

тів заступають усні перекази і опові

дання, але незавжди точно. Щастя, коли 

беруться до того діла совісні письмен

ни101-мемуаристи, які в найкращій вірі 

стараються насвітлити події правильно, 

головно ще за життя учасників, щоб можна було їх евентуально випра-

вити чи доповнити. 

Гірше буває тоді, коли деякі особи промовчують, або викривлюють 

свідомо небажані для них події та факти , звичай;ю з особистих або 
партійних причин, щоб представити себе , чи любу їм справу, в кращому 

світлі. Таке неправильне насвітлення баламутить публичну опінію та 

разом із цим обнижує вартість подій, зі шкодою для нашої загальної 

справи. 

З чисто виховних мотивів для нас самих, а головно для майбутніх 
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поколінь автори споминів повинні описати і представити дані події вірно 

і правдиво, бо такі спомини служать для пізнания правди, що для всякого 

історичного діла є на1їважливішою справою. 

Після цього короткого вступу бажаю корот1<0 накреслити тут для 
майбутнього історика наших Визвольних Змагань працю укра·1нських 

"комбатантів", які були зорrанізовані в Т-ві "Молода Громада" у Львові. 

Безпосередньо після зак інчення І-шої Світової війни та після про

граної укра'інської ві йни і втрати нашої державної самостійности , Західня 
Україна опинилась під окупацією поверсальської Польщі . 

Окупаціііний польський уряд на землях Сх. Галичини і Волині весь 

час проводив посл ідовну екстермінаційну політику у відношенні до всього 

укра'інського населення з виразним пляном і наміром повної ліквідації 

українського питання в межах тодішної Польщі . Розбуджене національ

ною св ідомістю українське населення Галичини і Волині розчарувалося 

гірко до широко пропаrованих гасел переможців (Антанnt) про "само

визначення " народів. Головно вояки славної і лицарської Укра·інськоі 

Галицької Армії ставили, річ природна, великий спротив підступному 
польському окупантов і на Землях Зах ідної України. 

Одні з них (вояки УГА), більш темпераментні 1ї агресивні, створили 

підпільну "Українську Військову Організацію" (в скороч енні "У.В.О.") 

на те, щоб у відповідний час продовжувати зброй ну боротьбу з поль
ським окупантом. 

Інші вояки УГА вибрали собі для тої самої мети легальні засоб1t 
боротьби в існуюч ій тод і дійсності , uіоб творчими методами праці скрі
пити власні сил 11 на всіх ділянках нашого національного життя. 

Безспірним фактом є, що між двома світовим и в і йнами відзначався 

нашим виїмковим національним ростом на всіх відтинках і д ілянках 

нашого зб ірного життя, зокрема дальшого поглиблення св ідомости :га 

поширення освіти , культури , як рівнож 6уйн о стало розвиватись наше 

господарсь ко-економічне життя. В парі з цим пожвавилась теж і полі

ти чна активність у Галичині і Волині. 

З тої причини бажаю накреслити тут в памяти загальни й нарис хо_, 
сенної української праці та осяг і в, до чого помітно причинились колишні 

старшини, підстаршини і стрільці Української ГалИLlько'і Армії, які були 

зорrан ізовані і згуртован і у Т-ві "Молода Громада". Вони внесли ідейність 

молодечи й запал у непересічне діло. 

На жаль, у воєнній заверусі і на еміграції затратнл11сь протоколи 

і статут Т-ва "Молода Громада" і тому треба д іяльність і працю цього 

Т-ва в ідтворювати з памяти. 

Згадане Товарнство було оснуване в 1925 році у Львов і під вив іскою 

"клюбу". Першим головою "Молодої Гро:.1а 101" бvв кол. командант З-го 

гармат.ного полку УГА, а в тому ч асі директор "Uентросоюзу" - отаман 

Юліян Шепаро.вич. Кілька рок і в пізніше був обраний головою "Молодої 

Громади" автор цієї статті і оч олював її до кінця 11-гої Св ітової в і йни~ 

Цей комбатантський рух д іяв також частинно під час скитальщини, але 

після "великого ісходу" члени "М. Г. " розїхались по всьому вільному 
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світі і майже всі вони увійшли в склад існуючих, місцевих ветеранських 

організацій. 
Постійним і невідмінним та активним секретарем Т-ва був кол. 

поручник УГА, д-р Любомир Макарушка. Зокрема треба згадати і під

креслити також поважаного всіми членами, особисто авторитетного, 

голову Контрольної Комісії, кол. поручника УСС, а потім полковника 

СС - інж. Андрія Мельника, який безпосередньо перед вибухом 11-ої 
Світової війни покинув кордони б. Польщі. 

Основні точки програми і діяльности Т-ва "М. Г." були такі: 

1. Члени "Молодої Громади" мали різні світоглядові забарвлення, 

належали до різних національних партій і груп, та визначалися 

віроісповідною толерантністю. 

2. Плекати взаїмну солідарність без огляду на суспільний стаж, со

ціяльну позицію чи матеріяльний, або маєтковий стан. 

З. Члени Т-ва плекали загальні товариські й громадські чесноти, які 

були вкорінені вже під час фронтової служби . Дальше члени виз.на
чалися пошаною один до одного та відносились з окремим респектом 

до видатніших командантів УГА і заслужених народних провідників. 

4. Члени помагали собі взаємно в конечній потребі. У важкій польській 
окупаційній дійсності, де не можна було знайти праці не тільки для 

українця з вищою освітою, але навіть для фізичних робітників, Т -во 

старалося знайти джерело заробітку при помочі своїх звязків . 

5. Т-во "М. Г." опікувалося вдовами і сиротами по поляглих вояках, 

а зокрема окружувало дбайливою опікою і матеріяльною допомо

гою кол. Нач . Вожда УГА - rенерала Мирона Тарнавського, що 

в тому часі перебував у с. Черниці біля Бродів, створивши для тієї 

цілі "Фонд Ветеранів". 

б. Т-во "М. Г." ініціювало і проводило за посередництвом і при тісній 

співучасти свідомого громадянства, активну опіку над українськими 

воєнними інвалідами. Для тієї цілі поставлено окреме статутове 

"Т-во Українських Інвалідів", яке згодом прибрало назву "УКТОДІ" 

(Українське Т-во Допомоги Інвалідам). 

7. Члени "М. Г." зберігали і плекали славну воєнну і державну тра

диці ю. З цим же наміром заснувалося окреме видавництво пi.JJ. назвою 
"Червона Калина", яке свпїми книжками і споминами про нашу 

Визвольну боротьбу серед громадянства втішалось широкою по

пулярністю. Назване видавництво було під патронатом "М. Г." 

і в ньому працювали члени Т-ва "М. Г." 

Крім того члени Т-ва "М. Г." пропаrували ідеї Визвольних Зма

гань прилюдними рефератами, дописами в пресі і в журналах і т. д. 

Ініціювали святочні імпрези для вшановання великих національних 

річниць чи роковин, як наприклад "Свято Державности" , Лис-:-опа

дове Свято та інші. Відбували масові походи в часі Зелен!~:~t Свят 

на могили поляглих українських героїв у Львові і на провінції. За
ходами "Молодої Громади" влаштовано величаві похорони Началь

ного Вожда Української Галицької Армії - rенерала Мирона Тар-
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навського, що відбулися в липні І 938 року у Льво.ві. 
8. Члени Т-.ва "М. Г." старалися власною поведінкою закріпити. серед 

громадянства якнайкращу опінію для Товариства. 

9. Захода.ми "М. Г." створено у Львові ВідJlіл воєнно-історичних па

мяток при Музею Наукового Т-ва ім. Шевченка. 

l О. "Молодій Громаді" можна завдячувати, що в І 927 р. виготовлено 

статут "Пропамятної ВоЄJіНОЇ Відзнаки УГА", а в серпні 1928 р. 
колишні генерали УГА затвердили правильник відзнаки і покликали 

до життя "Кураторію Відзнаки". 

УКРАЇНСЬКІ СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ З 1914 РОКУ 

PERSONALSAММELSTELLE 
FUR UКRAINISCНE LEGIONARE 

IN WIEN 
Сидить - Осип Копцюх; стоять: Ілля Варчак (зліва) і Іван Бабухівський. 

188 



ДОКУМЕНТИ 

УКР АЇНЦЇ ПОКУТЯ! 
Головна Українська Рада у Львові візвала весь наш нарід 

ДО БОРОТЬБИ 3А ВОЛЮ 
•• 

УКРАІНИ 
Тяжка настала для нас хвиля. Грізною вій ною іде на наш край неприми

римий ворог Україн11 росиї1ский царат, щоби загарбати насилєм і сю часть 

України, д.е наш ві1<ам11 поневолениї1 народ зазнає з ласки наймилости-

війшого нашого Монарха свобідного народного розвою . 

Ба;1;.а11л poc111ic1;oro ц:~ра7)' r заrор11у':' 11 Г:~ 111 • 11111у та 11і,\обрат11 на \І і ті народні права. т;і 
шнr ;щ11ор)'ІІУ6 ~;о11ст11Т)'І\ін нащпї .1.ср;ка1т. Тещ111іі r·ріб ноnає норо~· 11ашо~1)' народно~~)· ;~;нтю, 

а 11ашо'І)' 11ародо1111 rpo~11тL тяжке понево:~енє. 

Братя! Борім ся проти страшного нещастя! Богато наших братів стоїть 

вже в рядах цїсарСІ<ого і королївского війска, щоби боронити нас перед 

грозячою загладою. 

Од1~а•1е і ті. що оста.111 .І.О'Іа нехаІі беруть за oppi;e та стають в р~цн борцїв за 11арод1rу 
uо.1ю за no:iю цї.1ої Україин. 

Наші браТІІ ~а 1;ордОІ10)1 а;:1уть ПОМО'ІU ві,]. нас. щоб11 ВІІЗВОJІJТІІ ся 3 ;\ОВЩЛЇТІІОЇ І!ЄВОJІЇ. 

Тому пехаіі 11ош:11r іі сьпі,1ош1іі і З,].оровиЇ! }'11раї11е11ь спов1111т 1, свііі обовнзоr; д.1н в11зnоле11н 
У1,раї1111 з роснііс~;ої 11ево.1і. 

Українцї! Вступайте в ряди "Українських Gїчових Gтрільцїв". 
Основуііте сейчас в •<ождій громаді місцевий Комітет, котрий переведе 

в своїй громадї нашу народну мобілїзаци ю. 

Зголошених добровольцїв, їх він, стан і званє нехай подає комітет до 

відома "Повітовій боєвій Управі" в Коломиї ( саля Сокола, "Нар. Дім"). 
Поставлене свого народного війська, виобразуванє, уоруженє его у всї 

nотрїбні середн11к11 до борби вимагат11 буде крім п рацї, величезних ма-
терияльних жертв. 

Вз11ваємо нашу сус піл ьність приї1т1 1 з в1щатною матерняль.ною помочию 

"Повітовій боєвій Управі". Жертви т:tк в грошах, як і натуралїях складати 

треба до рук місцевих комітетів. 

До дїла ! Настав слушний час відплати за злочинне доптанє прав України, 

за ~~уки Полуботка, за каторги Тараса. 

ПОВІТОВА БОЄВА УПРАВА 
- в Коломиї -

.1 др7/1'lІр11і 11. п . . 11і.1сви•1а 11ід 1111рпвою Ф. ДоліІщJ1•010 в h'o.10."1ti. 



ДРУГИй УКРАУНСЬКИй ЛЕГІОН У 1914 Р. 

(Невідома сторінна історії Союзу Визволення Унраїни) 

ВСТУП 

В літі 1965 року я в ідвідав ~< ілька міст східнього побережжя ЗДА 
; побував кілька днів у Филаделфії, будучи гостем Східньо-Европейського 
Дослідного Інституту ім. В. Липинського у Фнладелфії. Серед повен( 

архівни х матеріялів до української історії, ЯІ<і знаходЯться в цьому 

lнституті, я натрапив на документи (листи, телеграми, реферати), які 

в ідносяться до зовсім невідомого мені епізоду нашої історії. Думаю, що 

ці документи є зовсім невідомі, або маловідомі також для інших учасників 

наш11х Визвольних Змагань. 

Мова ііде тут про пляновану в першій фазі Світової вії1ни, в 1914 
році, висадку української збройної формації в одному, згл. кількох 

nу~.ктах українського берега Чорного Моря, а між іншими, конкретно, 

на берегах Кубанщини, з метою викли1<ати там повстання українського 

населен ня проти царської Росії. Ця висадка мала відбутися при допомозі 

турецьких збройних сил, морських і сухопутних. 

В цііі справі і снує обширне листування різннх високопоставлених 

австрійських державних чинників, отже міністерства зовнішних справ, 

у Відні, австрійського амбасадора в Царгороді , Начальної Команди 

і Генерального штабу австр. армІі, та інших. 

З цілої низки документів у цій справі , я вибрав І О .r~истів і телеграм, 

які зясовують хід тієї справи. Зацікавлениr1 дальшими детайлями , відси

лаю до архіву Інституту у Филаделфії, якому дякую на цьому місці за 

з роблення перекладів згаданих І О документів на українську мову. 

Познайомившись із усіми документам и до цього питання, уважаю, 

що це є одна з найцікавіших сторінок і одночасно один із найменш пере~ 

думаних експериментів в істроії Союзу В11зволення України. Вдумуюч11сь 
у зміст цих документів, можна приііти до висновку, що ці очаіідушні 

пляни на велику, міжнародню скалю, бу1111 сперті тільк11 на гарячих 

патріотичних бажання х, а не на реальних можливостях їх здійснення. 

1 мені здається, що добре сталося, що плян висадки зат1шився тількн 

пляном, бо якби якимось дивним дивом, плянована в намічений спосі(J 

українська висад1<а стала д.0 1<онаним фактом, то вона була б закінчилася 
катастрофою, при чому новітня українська визвольна справа могла була 

бути скомпромітована на самому її початку в очах широких українських 

мас і в очах чужинців , як незріла, нерозважна і непродумана політнчно

мілітарна демонстрація. 
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Підставою для приііняття німцями, австр1ицями і турками пляну 

висадки, було запевнення деяких політичних емігрантів, що втекли по 
невдалій революції 1905 року з б: Росії до Австрії і Німеччини, що 

в Україні є ціла армія революціонерів, які тільки й чекають на сигнал 
АО зриву. Ці оповідання про революційн і н астрої іі організації в Україні, 

ставили такі привабливі картини перед очі своїх і чужинців у Відні, 

Берліні і Константинополі, що треба було декількох місяців війни , щоб 
поважні люди протверезіли. 

Нижче подаю у переклад і з німецької на українську мову 10 доку
ментів, які говорять про заходи в справі організації другого українського 

.nегіону в 1914 році та про пляни ііого висадки. 
Дмитро Микитюк 

Вінніпег 

З ГАЛЄРП ПІДСТАРШИН УГА 

Володимир Кушнір, 
десятник УГА з Повітової Команди Української Державної 

Жандармерії у Дрогобичі. (Січень 1919 року). 
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ПЕРЕКЛАДИ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

Телеrрама ч. 1807, Реф. І. С. 
Маркrраф Паллявічіні 

Єнікоей, 2. жовтня 1914 
Шифра ч. 669, Надано о год. 8 і-35 хвилин по полудні 

Довірочно 

Акція на Кавказі і в Південній Росії 

Орrанізаційні приготування щодо повстання на Кавказі і Кубансько
му Краю є вже далеко посунені. Ця справа є в руках німецько-турецького 
комітету, п ід керівництвом майора Сулеймана Аскарі Бея , якиіі діє в по

розумінні з тутешнім німецьким посольством. Цій акції стоять до розпо

рядження ціннні звязки (етапні пункти). 

Укранїські ем ісарі, про яких мона в телеrрамах чч. 493, 504 і 560, 
звернул ися до Сулеймана Аскарі Бея в справі операційних баз для тієї 

акції. Він був би готовий віддати до користування цим емісарам згадані 
бази під умовою, що ці емісари є відомі нашому (австрійському - при

мітка наша ) урядові і що наш уряд заrарантує, що вони є гідними 

довіря. В позитивному випадку, була б можлива повна співпраця , яка 

є справою вельми бажаною. 

Було б також бажано для тієї акції - прислати рос і йські кріси 

здобуті від росіян. Набоїв до крісів треба тільки на початок, бо на Україні 

є численні маrазини зборї. Зате в районах пі.внічного Кавказу цього нема 

і треба прислати набої пропорційно до скількости крісів. 

Прошу про не гайну телеrрафічну відповідь, яку поруку я м іг би 

дати в імені кайзерівського й королівського уряду в користь емісарі в, 

бо Сулейман Аскарі Бей наполягає на швидку заяву з нашого боку. 
Я прошу також пов ідомити мене коли і на ск ільки російських крісів 

можна розраховувати. 

- 0 -

Кодована телеrрама ч. 579 
1<. і К. Міністерство зовнішних справ до маркrрафа Паллявічіні в Косполі 

Відень, 4. жовтня 1914 

Одержав телеrраму Вашої Ексцеленції, ч. 669 в ід 2. жовтня. 
Прошу пов ідомити Ексцеленцію Сулеймана Аскарі Бея, що м11 вва

жаємо всіх українських ем ісарів, про котрих мова в наших урядових 

телеrрамах, г ідними повного довіря і поручаємо с пі в працю з ними. 

В справі російських крісів, я роблю інформаціііні заходи . 

А. Гойос 

(Олекса11дер rраф Гойос був леrаційним радfІнком і шефом канцелярії (кабінету) 

l<айзерівсьно1·0 і королівського міні стерства аовнішт.1х справ Австро-Угорської Мо-
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нархії. Ця замітка взята з карrотеки австрійських державних мужів, яка з11аходиться 

в Східньо-ЕвропеІіському Дослідному Інституті у Филаделфії.) 

JI 

Строго довірочно 

Приватний лист графа А. Гойоса до полковника Граніловіча в Начальнііі 
Команді Армії ("Армееоберкомандо") 

Відень, 8. листопада 1914 

Завваrа: Передаємо цього листа з деякими скороченнями. 

Вельмишановний Пане Полковнику І 

Вибачте ласкаво, що я займу Вам цінниіі час для зясування сл ідуючоІ 
справ11: 

Представники "Союзу Визволення України" обпшорили з мужами 
довіря Енвер Паші справу турецько-української віііськової співпраці 

в напрямі зроблення мілітарної висадки, в одному з пунктів чорномор

ського, російського побережжя, невеличкого українського загону, який, 

маючи підтримку сильніших турецьких ЗЄД.Нань, зробив бн спробу викли

кати повстання в Україні. 

Спираючись на це домовлення, "Союз Визволення України" вирішив 
звернутись до К. і К. Уряду (Австрії - прим. наша) з проханням умож

ливити створення й висилку експедиції зложеної з 500 українців ( 400 
австрійських українськнх легіонерів і І ОО російських українців із таборів 

полонених). 

Для цієї акції треба в першу чергу згоди іі підтр11мки Начальної 

Команди Армії ("Армееобер1<омандо). Я прошу зреферувати цю справу 

шефові Генерального Штабу, і, якщо він уважатиме це діло корисним, 

.n.оруч1п11 Начальній Команді Армії вишукати 400 охотників для тієї 

експедицїі між українськими Стрільцям11 і вислати їх до Констант11-

нополя, в порозумінні зі "Союзом Визволення України·•. 

Відносно І ОО українців, воєннополонених, мусів би цим зайнятись 

полковник Штайніц (10 Відділ К. М.). Ві~1 уже зорганізував, на мою 

пропозицію, табір українців-воєннополонених і там , у в11сліді продов

жуваної революційної пропаганди, мали б бути підобрані люди для 

експедиції. 

Учасники тієї експедиції їхали б у цивільному одязі, партіями по 25 
осіб, поїздом через Румунію, так як останнім часом у цеї1 спос іб переїхали 

до Туреччини німецькі ві 1їськові частини. Ми подбали 6 про цивільні 

одяги і про кошти переїзду в порозумінні з полк. Фішером. Військові 
уніформи та озброєння одержали б члени експедиції вже в Констан

тинополі. 

Членн експедиції повинні наіідалі до трьох тижн ів бути в Констан

т11нополі, бо турецькі кола надіються, що до цього часу буде встановлена 

турецька контроля на Чорному Морі. 
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Хоч, пе можна забагато очікувати від ц1є1 виправи, то всетаки, 

мені здається, спроба викликати революцію у сумежних із Кавказом 

українських теренах, варта труду й заходів з нашого боку. 

Один із українських комісарів, Меленевський, який саме повернувся 
з Контантинополя, висловив переконання, що турки ставляться поважно 

до цього діла і що в цей спосіб удасться викликати незалежницький рух 

на Кубані. 

А. Гойос 

ІІІ 

Шифрована телєrрама ч. 759. 
До марrрафа Паллявічіні, Косполі 

Відень, 16. листопада 1914 

До моє! телєrрами ч. 744 з І З ц. м. 

Пан Ціммер повідомив мене, що він хоче запропонувати Jlіман Паші, 

полк. графа Шептицького як команданта ескпедиції в північному Кав

казі. В Кубанській області, вже саме його імя викличе популярність. 

Я дуже гаряче підтримав у Нач. Команді Армії думку, щоб накло
нити названого старшину прийняти пропоновану йому місію, бо вважаю 

дуже важливим, щоби К. і К. старшина відограв у цій війні провідну 

ролю. 

Начальна Команда Армії пов ідом11ла мене, що граф Шептицькиі1 

є готовий прийняти цю місією, при передумові, що він матиме необме

жене руководство над експедицією. 

Я прошу Вашу Ексцеленцію повідомити про це п ана Ціммера, а та
кож підтримати у Військовому Міністерств і думку, щоб граф Ш . був 
затверджений командантом експедиції, якщо вона відбудеться. 

А. Гоііос 

IV 

Лист д-ра М. Ціммера до rрафа А. Гойоса у Відні. 

Константинопіль .. t 9. листопада 1914 

Вельмишановниіі Пане Графе! 

Не можу пе використати нагоди, щоби не висловити щераз моєї 

глибокої подяки за далекойдучу поміч , яку я одержав по лінії моїх зав

дань від Вельмишановних Панів із Міністерства . 
Ексцеленція Ліман фон Сандерс виявив своє велике задоволення 

із вислідів роботи, яка виступає ще в повнішому світлі в телеграмі 

з повідомленням, що граф Шептицький (мова тут про пол r< овника rен. 

штабу Станислава графа Шептицького) є готовий перейняти начальн~ 

командування ("оберкомандо" ) цілої мілітарної десантової акції. (При

мітки наші). 
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Треба буде тепер прискорити потрібні підготовч і роботи і я на

діюсь, що ця акція проііде і прислужиться для сп ільного великого д іла. 

З найглибшою пошаною 

ві)lданий Вам 

д-р М. Ціммер 

V 

Шифрована телеграма ч. 6659. 

Армееоберноммандо 

Тешен, 19. листопада 1914 
Шифра ч. 4440 

Відносно плянованого повстання в Україні і Кубанському Краю, 

наш військови й повновласник у Константинополі повідомляє, що ця 

акція є зовсім невідома турецькому урядов і . Асиста турецьких збройних 

с1м д.nя цієї експедиції, зовс ім не актуальна. Тому полк. Шептицький 

не може бути поставлениіі до розпорядження для тієї акції. 

VI 

Набінет Міністра 

Приватний лист графа Гойоса до п~лновнина Граніловіча, 

в Армееоберскоммандо. 

Відень, 19. листопада 1914 

Вель.\111шановн 1 11'1 Пане Полковнику, 

Прошу прийняти мою подяку за приятельського Вашого листа з 1 б 
ц. м. Ви мабуть дістал и в м іжчасі мого попереднього листа, в якому 

я докладніше спинився б іля справи експедиції 500 українці в. Ми працюємо 

рука в руку з паном Небелем і його компан іоном Ціммером у Констан

тинопол і. 

Так як справи виглядають у міжчасі, Константинопіль ще не ріше

ний щодо мілітарної експедиції на Кавказ, бо вона могла б мати успіх 

тільки тод і , коли російська фльота буде п римушена турецькою фльотою 

до мовчанки. Я думаю, що таке становище є правильне, але я рішився 

не висилати до Константинополя українців (член ів експе.n.иції - прим. 

наша), поки не вирішеться справа з висилкою турецьк их експедиційних 

сил, бо вони самі нічого доконати не зможуть. 

Я був би вдячний, якщоб Ви мене вже тепер повідомили , чи Обер
коммандо погоджується на мою останню пропозиц ію, зг ідно з якою не 

полковник Фішер, але довірена людин а Української Загальної Ради по

винна одержати м іс і ю вибору людей (500 стр ільців - прим . наша). 

З наіікращими поздоровленнями 

відданий Вам 

А . Гоііос 
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vu 
Місце постою Головної Квартири 

21. JІИСТОІІЗД 1914 

Вельмишановний Пане Графе! 

Дякую за ласкавого листа з 19. ц . .м. 
Як Ви слушно завважили, Константинопіль уважає, що ще не прий

шов час для експедиції на Кавказ, а панування турецької фльоти на 

Чорному Морі мабуть не буде досягнене в наііближчому часі. Тому, 

мені здається, що ще за вчасно робити селекцію українських стрільців 

з метою висадки і викликання повстання в Кубанському Краю, тим 

більше, що Український Легіон входить на бойові лінії проти ворога 

в Карпатський горах, ви1<онуючи дуже добре свої завдання і було б не
доцільно відтягати 400 найбільш nrидатних люл.ей, щоби їх кудись 

висилати з призначенням, яке може н не буде здійснене. 

Висилка українського довіреного (У1<nаїнської Загальної Ради -
прим. наша) видається мені не вказаною. Про боєздатність і стійк ість 

вояків може найкраще знати їхній К()мандант. В Іtій справі я звернувся 

до полковник а, графа Лямез<~.на, шесЬ.1 штабv в Мукачеві, і він у відпо

від.ний час )1(>рvчить переведення піл.б()ру стр ільців. 

ПрОШ\' Вас, Вельмишановний Графе, повідомляти мене кожночаснl), 
якщо акція зактуалізується. 

За.пишаюся з наї1кращим11 П'1Здоровленнями. 

відданий Вам 

Граніловіч, полк. 

VII 

Приватний лист австро-угорського амбасаrt'>оа в Константинополі марк
rрафа Паллявічіні до неустійненого адресата. але ним був або міністер 

зовнішних справ, або шеф його канцелярії (примітка наша). 

Амбасада Австро-Уrорськоі Монархfі 

в Константинополі 

Любий Приятелю! 

Твого .писта з 19 ц. м. я з подякою одержав. 

27 . .rн1стопада 1914 р. 

Висловлюєш у лист і бажання бути своєчасно повідомленим в справі 
експедиції українців, як тільки Чорне Море бvде вповні контрольоване 
турецькою фльотою, бо тільки тодІ турецькі акції в напрямі російського 
суходолу могли б бути можливі. 

З одного з моїх сьогоднішних ра портів Ти довідаєшся, що я ~1аю 
дуже малі надії в цій с праві . Мені здається, що дvмка опанvвання 

Чорного Моря належить до ряду тих і.nюзій, якими захоплюється Берлін . 
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Там думали, що поява ... (бракує шифри) ... вистачає, щоб стати паном 
положення на Чорному Морі. Тепер показується, що така думка була 

помилкова. 

При таких умовинах не можна взагалі рахувати, що Туреччина 

зробить висад.ку біля Одеси, чи в іншому пункті на берегах Чорного 
Моря, і через те, по всій правдоподібности стає нереальною експедиція 

українців. Я радив би використати їх в інший спосіб. 
По правді, я взагалі не вірю в можливість створення української 

держави. Воно небезпечно ставити непевні фактори у політичні кальку

ляції, бо в цей спосіб можна бігти назустріч гірким розчаруванням. 

В ході цієї війни це вже траплялося. Ми рахували на революцію в Польщі, 
в Україні і т. п" але досі нічого з цього не здійснилося. Тепер виявляється, 
8..1.О ми мали взагалі зовсім фальшиві інформації про Росію. 

Прийми мої найкращі побажання, 

Твій справжній приятель 

Паллявічіні 

ІХ 

Кодована телеrрама ч. 887. 

К. К. Міністерство Зовнішних Справ до маркrрафа Паллявічіні 
в Константинополі. 

Відень, 17. грудня 1914 

Прошу Вашу Ексцеленцію стверд.ити чи д-р Ціммер є в Констан

тинополі і йому переказати, щоби він нікуди не виїздив перед прибут
тям пана Гебельса. 

х 

Шифрована телеrрама ч. 945. 

Маркrраф Паллявічіні до К. і К. Міністерства зовнішних справ. 

Пера, 18. грудня 1914 

Ціммер заявив готовість перейняти керівництво акції у Констан
тинополі. Він каже, що йому вдалося тут разом . .. (бракує шифра) ... 
всіх українців. Він підтримує пропонован і грошові кошти і їх контролю. 

Ціммер вибірається впродовж найближчих 8-1 О днів до Відня, де 
дасть вияснення в міністерстві зовнішних справ відносно еляборату 

"Що треба робити". 

-0-
До наведеного вгорі листування долучени й б-сторінковий реферат 

члена президії Союзу Визсволення України Олександра Скорописа-йол
туховського про Константинопільську акцію і про перенесення осідку 

президії СВУ до Царгороду. Реферат має дату: Відень, 20. грудня 1914. 
Маючи на оці успіх плянованої мілітарної Константинопільськоі 
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акції, ця акція мусить бути вповні згармо нізована зі загально-національ

ною концепцією українців . 
. . . Петербурська Телеграфна агенція поширила вістку, яка могла 

заскочити людей, необізнаних із політичною ситуацією. Опублікована 

в російській прес і вістка звучить у скороченні так : 

"Турки в изволителями України. Інформаційне бюро з Царгороду 

повідомля є, що Меленевський, делегат "Союзу Визвол ення України", був 

при йнятиіі недавно н а авдієнції міністром ;внутрішних справ Туреччини, 

Талаат БеЄN. Талаат Бей заяви в, що Висока Порта , а також берл інськиЇІ 

та віденськи й уряди визнають конечність звільн ення України з під ро

сійсь кої зверх1-юсти . Н а випадо к , коли Россія буде переможена у вііін і, 

Отоманський уrяд об іцює українському народо ві поміч у створенні 

своєї незалежної держави" . 

В рефераті сказано, що ця вістка була надрукован а, між іншимн 
в таких часописах: "Утро Россії", "Новое Время ' ', "Рєч" і ''Б ір хевиє 

Вєд.омості ". 
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З ГАЛЄРІУ ПІДСТАРШИН УГА 

Домінік Кристалович, 

десятник УГА. 

Петро Мокосій, 

десятник УСС. 



nлян ВИАРЕШТУВАННЯ І ПОСТАВЛЕННЯ ПЕРЕД АВСТРІйСЬКМА СУА 

КИЇВСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ 

ВСТУПНА ЗАВВАГ А 

В українськім католицькім щоденнику "Америка", що появ111яється 

у Филаделфії, ЗДА, були надруковані в числі 52 з 14. березня 1964 р. 
- дуже цікаві і дуже цінні з історичного боку, чотири урядові, австрій

ські документи, які відносяться до історії київської формації Січових 

Стрільців. 
Ці чотири документи, враз із речевим поясненням до них редактора, 

д-ра Григора Лужницького, поміщен і нижче в передруку, під заголовком 

"Невідома сторінка історії С ічових Стрільців" . 

Невідома сторінка історії Січових Стрільців 
Існування Східньо-Европейського Дослідного Інституту ім. Вячеслава 

Липинського у Филад.елфії, з його багатими й цінними архівними мате

ріялами, головно до історії української визвольної справи і будівництва 

україньскої держави в роках 1917- 1920 - уможливлює нам користу

ватись цими архівами, і час-до-часу публікувати дещо на сторінках 

"Америки". 

Сьогодні публ і куємо в перекладі на україньску мову чотири письма 

різних високих чинників австрійської влади в справі пляну виарештування 

всіх Січових Стрільців київської формації і поставлення їх під австрій
ський воєнний суд. 

Мало хто, навіть із посеред самих Січових Стрільців, знав і знає 

про загрозу плянованих арештів, а вже про військові суди і кари, які 

готовила їм австрійська військова влада, не знали й JlO сьогодні не знають 

навіть ті, що належали до найвищого проводу Січового Стрілецтва. 

Отож як виявляється, австрійська Начальна Команда Армії обстою
вала думку, що всі старши11и Січових Стрільців мають бути здеrрадовані 

і перед ними мала б бути замкнена будьяка карієра, а найбільш обтя

жені старшини мали б бути покарані тюрмою із найгострішим режимом. 

Решта старшин і стрілецтво мало б бути розкинене по кількох карних 
баталіонах ("штрафбаталіон") і вислане на фронт. 

Відомо також, що Гетьман Павло Скоропадський заявив був З. червня 
1918 року в розмові з австр ійським послом у Києві, графом Форrачем, 
що плян виарештування і судження австрійським воєнним судом Січових 

Стрільців є неможливий д.о переведення з принципових і практичних 
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причин, бо: а) Січових Стрільців не можна обвинувачувати у злочині 

за те, що вони в наt~тяжчу хвилину для України взяли в руки українську 

зброю в обороні столиці України Києва перед внутрішньо-большевицькою 

диверсією та большевицьким нападом із зовні , а також за те, що вою~ 

стали на захист тогочасної української влади - Центральної Ради; 

б) Багато Січовиків подали прохання про уд ілення їм громадянства 
Української Держави; в) Майже всі С і човики , після відмови їхньої стар
шини виконувати як полк. Січових Стр ільців цю саму службу в Україн
ській Державі , що її вони виконували за часів Центральної Ради , і після 

обеззброєння полку в наслідок цієї відмови, - включилися індив ідуально 

в rарнізони в і йськово-охоронних частин у різних містах України, а багато 

з н11х стали старшинами й козаками Запорізького Корпусу. 

У висліді ця справа застрягла на деякиї1 час на мертвому пункті , 

поки Гетьман Павло не ·видвнгнув на початку місяця серт-rя 19 18 року 
перед графом Форrачем думку про остаточне зліквідування тієї справи 

зі сторон и австрійської влади , бо, як казав Гетьман, в ін задумує в ідновити 

існуванння Січових Стрільців як окремої формації. 

Як відомо 9. серпня 1918 року явилася в Гетьмана делеrація Стрі
лецької Ради в складі: пол~<. Євген Коновалець, сотник Андрій Мельник, 

сотник Михайло Матчак і сотник Василь Кучабський. Під час ті єї авдієнції 

в Гетьманському палаці , Гетьман обіцяв дати свою згоду на сформування 

окремої формації СС-і в, а 23. серпня 1918 року появився формальний 

наказ Гетьмана про створення "Окремого Загону Січових Стрільців" 

у Білій Церкв і . 

Так закінчилася історія плянованого арештування Січових Стрільців 
та поставлення їх під воєнний суд. Залишилася, крім Бога, вже тільки 

історія: як єдиний суддя. 

Григор Лужницький 
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Kriegsarchiv 

K.u.K. Armeeoberkommando, 
Chef des Generalstabes 

Ор. Nr. 130.669 

Gegenstand: Sitschowi Strilci 

Документ ч. І. 

Baden, am 12. Маі 1918 

"Українська Рада зорrанізувала для своєї охорони на переломі 

1917- 1918 рр. "ляйбrарде" (особисту rвардію) під назвою Січові 
Стрільці, зложену майже в цілості з полонених австро-угпрської армії, 

української національности. Uя військова част11на розгорнулася з бігом 

часу до розмірів полку. 

"Ui австро-угорські полонені, приналежні тепер до Січ ових Стр іль
ців, будуть по переведенні наших переговорів з Гетьманом України , 

відослан і збірним транспортом у розпорядження команди польової жан

дармерії ч. 7. Uя Команда має до розпорядження бараки на 2.500 осіб , 
і цей баракови й табір можна легко оберігати та забезпечити перед 
утечами. Uей табір, у якому не буде місця для ніяких інши х поворотців, 

є готовий прийняти згадан их Січових Стрільців. 

"Після відбуття 14-денної кварантанни, будуть Січов і Стрільці в ід

транспортовані до перехідних таборів у Візельбурrу і Кенєрмезо, де 

їхня справа буде розглядана по л інії таких правних міркувань: 

"Вступ наших вояків, які свого часу попали в російський полон, до 
стрілецької формації Січових Стрільців, є в своїй основі зламанням 
службових обовязків і присяги на вірність, а тому є каральними учинками. 
Ui їхн і вчинки будуть розглядані й оцінювані в залежності від обставин 
і минулого даного вояка чи старшини, як злочин проти Збройної Сили 
Держави згідно з ~327 М. Ст. Г. (Військового Карного Закону) , або як 
ЗЛ()ЧИН дезерції. 

"Не зважаючи на те, що ці злочини були вчинені в періоді полону, 
не підлягають вони амнестії зг ідно з мировим договором з Україною, 
бо ці люди діяли проти власної держави, зглядно, д іяли на її шкоду. 

"Наш і вояки, які належать до Січови х Стр ільців мусять бути при
тягнені в службовий спос іб до відповідальности на підстав і § 3 і І 37 
М. Ст. П. О., а евентуальне припинення цієї карної процедури могло б 
наступит11 тільк и в силу Найвищого Розпорядку зг ідно з § 3, стаття 2. 
М. Ст. П . О. 

"Я прошу Міністерство Військових Справ доручити судове слідство 
по згадан11 х лініях і прошу повідомити АОК (Начальну Команду Армії) 
скільки Січових Стрільців зможе прийняти табір у Візельбурrу, а скіл ьки 
в Кенєрмезо. 

"Про день передання транспорту Січових Стрільців в розпорядження 
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7-ої Команди Жандармерії, я повідомлю негайно Міністерство Військо

-вих Справ. 

"Цю ноту отримують у різних ред.акціях: l, 4, 7 Команди Жандар
мерії, Міністерство Військових Справ Відділ 10 (Кгф.) (військово-поло
Jіені) , Шеф ФЕВ, Керівництво ГКВ АОК, Відділи Інформації і Організ. 

За Шефа Ген-Штабу 

Вальдштеттен, генерал-майор 

IКriegsarchiv 

N.a.Nr. 4062/ 5 

дn- die Ministerialkommission 

im K.u.K. Kriegsministerium 

in Wien. 

Документ ч. 2. 

Gegenstand: Propaganda der 
aufgeloesten ukr. Legion in Kiew. 

Wien, am 2. Juli 1918. 

"На підставі багатьох інформацій та при.ватних листів можна 
ствердити, що в Києві створено свого часу Українськиіі Легіон складений 

частково з добровольців австрійської державної приналежности (Гали

чини і Буко.вини), які втекли бул11 з росіііського полону, а частково 

з місцевих добровольців. 

"Цей Легіон був використаний спершу в боротьбі проти большевиків, 

а опісля він сповняв службу гвардії українського парляменту Центральної 

Ради, а вкінці Української Народньої Республики. 

"При вході німецьких військ (на територію України), Легіон став 

частиною німець1<их операційних сил і був використаний в дальших боях 
11роти большевицьких банд. 

"Переворот, у силу якого прийшов до влади Гетьман Скоропадський, 
якого українці наз11вали русофільським націоналістичним буржуа, і який 

мав би мати на оці інтерес и панів зі шкодою для робочого люду, викликав 

загальне негодування в Легіо.ні. 

"Існував навіть намір зірвати ціл11іі акт вибору (Гетьмана), але 
німецьке військо перешкодило їм виконати цей намір. 

"Легіон відмовився в 1 11<онувати службу як гвардія нового україн

ського уряду, як теж відмовився влитися в склад німецьких збройних 

сил - після чого Легіон був розвяза ннй. 

"Листи цих бувших легіонерів до своїх знайомих виявляють загальне 

огірче~1ня. Су дя чи по різних признаках, а головно по змісті приватних 
їхніх листів, лег іонери розбрнлися (після обеззброєння їх) по цілому 

краю, .ведучи ворожу пропаганду пrюти Центральних Держав. Метою 
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тієї пропаrанди є викликати нову революцію, чи партизанську війну, 

що остаточно мало б привести до звільнення України від німецької 

та австрійської інвазії та захопити владу в країні революційними силами. 

"В одному листі натякає виразно його автор навіть про плян поход.у 

на Львів. Таким чином ця небезпечна пропаrанда поширюється також 

і на терен Галичини. Інший автор листа радить свому знаііомому, який 

служить в австрійськії1 армії кинут11 зброю і не воювати в рядах австр. 

армії на зах11ст буржуазії. 

''Повідомляють також, що розсилаються скрізь друковані на ма

шинці різні заr<лики, в яких нацьковується населення проти Гетьмана. 

"Шість л11стів і перекладені на німецьку мову виіінятки з них пере
силаються в прилозі. 

"Цей рапорт відходить до Інформ. Відділу АОК (Арме Обер-Коман
до) і до Міністерства Військових Справ. 

Підп11сано: Андрейко, гавптман (сотник), в. р. 

Kriegsarchiv 

K.u.K. Ministerium fuer 

Landesverteidigung 

Документ ч. З. 

An das K.u.K. Kriegsministerium in Wien 

Zu Abt. V., Nr. 7045 

Gegenstand: Sitschowy Strllci, 

Leibtruppe der ukr. Rada. -
Erwirkung eines Allerhoechsten Gnadenaktes 

Zu Abt. 1 O/ Kgf., Nr. 39413/ 18. 

Wien, am 9. August 1918. 

"їх Ексцеленція пан През11дент Ради Міністрів просить з уваги на 

дуже важливі політичні міркування, приступити до розгляду питання 

найвищого акту ласки у відношенні до Січових Стрільців і в цьому 
напрямку просить поробити якнайшвидше заходи. Тому, що більшість 

Січов11х Стрільці в це без сумн іву воя r<и цісарсьr<о-королівських збройни х 
сил, як теж тому, що Міністерство Крайової Оборони не має ближчих 
інформацііі про х ід самої спарвн і д.ос і йому нічого не відомо про пе

реведення Січов11х Стрілr,ців до перехідного табору Візельбурr, - про
ситься знаї1т11 в цій справ і становище в порозумі нні з АОК (Начальною 

Командою Армії) і сприч•11111ти все, що потрібне для виєднання найви
щого акту ласки. 

"Прошу повідомити мене про заходи, що їх Ви зробите в цьому 

напрямі. 

За Міністерство Країювої Оборони: ( Підпис неч1пкий) 
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Документ ч. 4. 

Kriegsarchiv 

K.u.K. Armeeoberkommando, 
Chef des Generalstabes 

An K.u.K. Ministerium fuer 
Landesverteidigung, Abt. V. 

Gegenstand: Sitschowy Strilci 

Auf Abt. V. , Nr. 7045. 

Amnestie 

"АОК (Начальна Команда Армії) заявляється рішуче проти пляну 
цісарсько-королівського Президента Ради Міністрів у справі виєд.нання 
у Найвищого Чинника амнестії для Січових Стрільців. 

"АОК не може відступити від свого розпорядку, прийнятого і зясо

ваного в акті АОК оп. число 130669, бо за становищем АОК промовляють 
мотиви дисципліни. Мотив1 1 міл ітарного характеру не повинні бути під

порядковувані політичним мотивам. Сучасний стан дисципліни армії 

на фронтах є нашій центральній владі так само добре відомий, як для 
АОК віднос.но запілля. Це означало б, що ми самі помагаємо підривати 
дисципліну, якщо військові чинники мали б погодитися на амнестію для 

Січових Стрільців . 
. . . "Не треба казати, що великодушне прощення і лагідне ставлення 

та надто велика поміркованість з притягненням усіх можливих злагід

нюючих обставин , є в багатьох випадках і багатьма людьми оцінювані, 

як показник слабости влади . 
. . . "АОК просить для добра Армії приєднатись до його становища 

в ці1ї справі, та повідомити його про це. 

"Міністерство Військових Справ Відділ 10 Кrф. (Воєнно-полонених) 
одержує відпис цієї ноти". 

Арме Обер-Rомандо ( підпис нечиткий). 
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ВІСТНИК 
Західної Области Української Народної Республкки. 

І. Випуск. Виданий 31. січня 1919. Річник 1919. 

1. 

Ухвала 
Української Національної Ради з дня З. січня 1919 р. про злуку 
Західно - Української Републики з Украї\іською Народною 

Республикою. 

Українська Національна Рада постановила: 

Українська Національна Рада, виконуючи право самоозначеня Укра
їнського Народу, проголошує торжественно зєдиненє з нинішним днем 

Західно-Української Народної Республики з Українською Народ.ною Ре

спубликою в одну, одноцільиу, суверенну Народну Республику. 

Зміряючи до наііскоршого nереведеня сеї злуки, Українська І:Jаціо

нальна Рада затверджує передвстуnний договір про злуку, заключений 

між Західно-Українською НарОАНОЮ Республикою і Українською Народ

ною Республикою дня І. гру дня 19 18 р. у Хвастові, та поручає Дер

жавному Секретаріятови нега1їно розпо'}ати переговори з київським 

FІравительством для сфіналїзованя договору про злуку. 

До часу, коли зберуть ся установчі збори зєдин еної Республики, 

законодатну владу на території бувшої Західно-Української Народної 

Републики виконує Українська Національна Рада. 

До тогож самого часу цивільну і війскову адміністрацію на згада.ній 

території веде Державний Секретаріят, установлений Українською На
ціональною Радою, як її виконуючий орrан. 

За Виділ Української Національної Ради: 

Др. Горбачевський, в. р. Др. Петрушевич, в. р. 

205 



Олекса Яворсью1ї1 
пор. УГА 

Rк уряд 3. У. Н. Р. урятував Західню Европу 
від московського комунізму 

У березні І 919 року, після моєї втечі з польського полону, я пере

бував у Підгайцях, де л ікувався від малярії, на яку захворів ще н'а 

італійському фронті над Пявою. Одного пополудня у другій половині 
березня, перебуваючи в квартирі Повітової Команди, я побачив літак, 
який осідав на полі біля села Мужилова, в іддаленого около 4 кілометри 
від Підгайців. Забравши з собою двох кіннотчиків, я мерщій поїхав 

у напрямі того місця, де осів літак. БіJІЯ літака я застав уже групу 

nаtтушків. Від них довідався, ЩО 3 літака виr1шт1 два мужчини й по

далися в напрямі мужилівського фільварку. На фільварку, знайшовши 

обидвох мужчин, я ствердив на підставі їхніх документів, що це були 

мадяри й летіли вони з Будапешту до Москви. 

У тому часі на Мадярщині вибухло комуністичне повстання під 

проводом Белі Куна і це він вислав їх з політичною місією до Москви. 

Притримавши обидвох мадярів, я негайно пu8ідомив про цю подію 

наш Державний Секретаріят у Станиславов і . 3'вщтіля прийшов наказ 

відставити притриманих до Станиславова. 

* 
* * 

У грудн і 1959 року, під час свого гостювання н<1 цьому континенті, 

проф. д-р Мірчук оповідав мені, що в Укранїському Військовому Музеї 
в Празі зберігалася теле1·рама большев1щького воt:нкома Троцького 

до Уряд.у З. У. Н. Р. у Станиславові. У ті1'1 телеграмі, що була вислана 

з початком квітня 1919 року, большевики пропонували нашому тодіш
ньому урядові допомогу у віііні проти Польщі за дозвіл на перемарш 

1хніх військ на Мадярщину. 

Саме в тодішній час у західн ій Европі. а зокрема о 1іімечч11ні, були 

чнсленні спроби комуністичН'ОЇ революції, якою керував галицькиіі жидок 

К. Радек. Баварія і Рурщина бул и ціл ковито опа1-1овані німецькими ко

муністами, які проголосили совєтську республіку. Не дрімали і1 комуністи 

Франції та Австрії. І\\осконськ 11м большевикам залежало дуже на тому, 

щоб через Мадярщнну дати мілітарну допомогу німецьким комуністам. 

Наш уряд рішуче відкинув пропоз1щії Троцького іі таким способом 

урятував не тільк 11 По.r.ьщу , але 1'і цілу Зах ідню Европу в ід того, що 
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сталося згодом у 1945 році, тобто від опану.вання 11 комуністами. 

Як віддячилась нам Антанта за цю прислугу - знаємо всі. Вона 

не тільки дозволила Польщі зайняти цілу Східню Галичину, але й усю 

свою моральну й матеріяльну допомогу дала білій Москві, яка зброєю 
Антанти заволоділа територією Української Народньої Республіки, щоб 

опісля віддати її большевикам . 

З приходом большевиків до Праги, вивезли вони наш Військооий 

Музей, а з ним і депешу Троцького до Уряду З. У. Н. Р. 

Осип Масловський, 
стрілець УГА. 

20'7 



Арt<адій ВалійсьниА, 

полк. ген . штабу 

Похід Зєднаних Українських Армій на Київ 
в світ лі історичної правди 

(З нагоди 40-их роковин':' ) 

Саме минуло 40 років походу зєд.инених Українських Армій на Ки11S 
та його здобуття в дні ЗО серпня 1919 р. Щороку згадуємо про цей 

період наших визвольних змаган ь, бо обєднання в одну неподільну армію 

двох незалежних до того часу армій - Української Галицької Армії 

(УГА) і Армії УНРеспубліки - мало велике моральне, пол ітичне і вій

ськове значення, а сам похід на Київ належить до найб ільш маркантних 

військових операцій. Святкуючи за устійненою традицією роковини зд.о

'буття Києва, як одну з найсвітл іших поді й новітн ьої історії України, 

як символ соборницького подвигу української збройної сили, варта все ж 

при цій нагоді вийти дещо поза рямці привичних фраз. Здобуття Києва 
ЗО серпня 1919 року стало трагічним парадоксом: бо це був найвищий 
пункт наших в ійськово-пол ітичних осяrів та водночас це був початок 

військово-політичної катастрофи України. 

Пригадаємо собі нашу політичну й стратегічну ситуацію з кінця червня 

і початку липня 1919 року. Політично Україна була тоді цілком ізольована. 

Короткозорі політики Антанти не зуміли оцінити ролю України в її бороть

бі з большевиками й використати її молоду енергію та національне під

несення. Не маючи приятелів, Україна мусі.ла боротися на кі"1ькох фрон
тах. 

Стратегічна ситуація: ~ТА, після бравурної Чортківської офензиви, 

внасдідок контрнаступу польської армії, скріпленої корпусом Галлера, опи

нилася в малому небезпечному трикутнику між Дністром -Збручем і Тер

нополем з перспективою бути інтернованою в Румун ії. Наддніпрянська ж 

Армія, після поважних бойових успіхів в кінці травня і на початку червня, 

внасл ідок контрнаступу свіжих большевицьких сил була змушена зробити 

відворот н а Камянець і також опинилася в малому трикутнику. Найб ільш 

негативним явищем було в тому часі військове розєднання, бо фактично 

були два штаби: штаб Начальної Ко~анди УГА і штаб Дієвої Армії УНР, 

*) Передрук із "Го.1осу Комбатанта, •1. З (9), літо 1959, /Ію йорк (3 технічн1'1х 
пр11•111н цю статтю не М()Г.111 м11 поміt.:т11т11 на стор. 135.) 
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Аііж якими не було ніякої співпраці. Військове обєднання було в тій си

туації не тільки диктоване розумом, але й актом, що його стихійно дома
гався патріотизм галичан і наддні прянців, що мали те саме почуття обовяз
ків супроти спільної батьківщини України. 15-го липня 1919 р. УГА почала 
переходити через 3'6руч і дала цим найреальніший доказ невмирущости 

ідеї Соборної України. Не дивлячись на поганий фізичний, зброєневий і 
;атеріяльний стан обох Армій, зараз же пісJrя переходу УГА через Збруч 
почався наш наступ - спершу ДJІЯ поширення пляцдарму, згодом для 

власного походу на Київ. Брак спільного командування виявився у неско

ординованих діях, особливо в перших двох фазах, так на Шепетівському 

відтинку, як і під час боїв за Жмеринку, внаслідок чого червоні змогли 

вийти з оточення з великим військовим майном. Щоб на майбутнє уник
нути нескоординова~-tі операції і щоб літи назустріч бажанням НК УГА,. 

зорганізовано 10 серпня Штаб Головного Отамана, який в тому ж дні видав 

свій перший наказ до розлочаття З-ої фази офензиви на Київ. Однаково 
тоді на історичніїt нараді в Штабі Гол. Отамана, як і до сьогодні між 

військовими істориками існує спір, чи краще було наступати в напрямку 

Києва, чи Одеси. Прийняте з морально-політичних причин рішення наступу 
на Київ було поJІучене з риском, бо в запіллі наших головних сиJІ залиша

лось сильну 14-ту совєтську армію, яка мала майже пятикратну перевагу 

над .J.Ивізією по;rк. Удовиченка, яка до 21-го серпня одинока охоронювала 

Ар~tію від півдня. Коли б 14-та совєтська армія прорвалась буда на Жме

ринку і вдарила по запіллі головних українських сил, що наступали на 

Київ, наступ був би відразу заламався. Якщо це не ста.10сь, то на це с 1<ла
лась сума дивної ласивности командування червоних, знаменитого коман

дного складу З-ої Дивізії та витривалости українського вояка. 

Другим рис1<0м 11аступу на Київ бу;1а небезпека зустрінутись з армією 

ген. Денікіна, з яки~1 не було ніякої умови щодо співпраці, який не визна

вав України і взагалі не хотів з нами говорити. Штаб Головного Отамана 
кі;1ькакратно виси;1ав військові місії до штабу Денікіна для узгіднення 

військової співпра ці у війні проти большевиків. ТіJ1ьки одну з них прий

няв ген. Шіллінr, але, побачивши в складі міс ії по;1к. Кам е11ського, звер

нувся до нього с:ювами: "как вам нє стидно, rаспадін п олковнік істінно 

русскому офі~рові служіть в какой-то петлюровськой бандє?" Місія, де

легована до штабу ген. Бредова на чолі з ген. Омеляновичем-Павленком 

навіть не була приі't 11 ята та ледве не бyJta арештована. Ото ж було відомо, 
що ніякої співпраці з нами Денікін не бажає. Все ж, Шта·б Головного Ота

мана видав 21 серпня до війська наступну дире 1<тиву: "на випадок зустрічі 
з :=tобровольцьми по можливості не вдаватися у ворожу акцію, пропону
вати їм не займати місцевостей , що були в наших руках, як рівно ж прv

понувати звільнити ті райони, які були потрібні для операції наших в ійськ." 

Ця неясна і, я1< показадось, нереа:~ьна директива давала водночас мож-
1ивості підлеглим проявити ВJІасну ініціятиву відповідно до ситуац1 і, чого 
· - 11а жаль - не сталося. 

Похід 11а ((иїв і його здобуття докладно зясовані в у 1<раїнськ і й ві~1 -
с1,!-;r1во-істор ичній літератур і , йому nрисвячеІfнй Qкрем11іІ капітальний твір 
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ген. М. Капустянсь 1<ого, про це є дані в ;Українській Зага;1ьні~і Енцик;юпе

дії, в Енциклопедії Уt<раїнозн авства, в " Історії Українського В ійська" та в 

чис.1енних споминах, нарисах і статтях. Відоме критичне ставлення до 

оперативного пляну походу на Ки"Lв збоку самого його автора, ген.шт. ген.

полк. Васидя Юнакова. Сьогодні нема ніяких сумнівів, що наступ на Київ 

ведено з моментів п олітично-престижевих та що моменти патріотичного 

сантименту перемоги були аргументи стратег ічної доцільности. Але ж, 

цей патріотичний сантимент дав наступаючим війсь1<ам веJІичезну міць і 

став реадьни~1 чинни1<ом у зразковому переведенн і військової операції. З 

уваги на згадані відомі джерела не будемо її переповідати, а тільки при

гадаємо, що коди Центра:1ьна rрупа під командуванням ген. Кравса у скла

ді І і ІІІ Галицьких корпусів і Корпусу Запоріжців 30 серпня бравурни~r 
н:lступом з.1зма.'Іа позиції червоних, радості війсь1<а не було :\Іеж. 

Відома теж історія траrічноrо 31 ·го серпня, ко:ш-то вступаючі до 

Києва українські війська, нічого не передчуваючи, зустрі.1ись на Лрещатн
ку із денікінцями, які в тому самому час і лерепрани;1ись через незабезпе

чений нами Ланцюговий )ІІіст по Дніпру. СтріJІянина, метушня, дезорієн

тація, даремне очікування наказів, поїздки ген . Кравса на 11 срсгоєори до 

штабу Бредова, відворот і псре)ІІіна снітлої перемоги у прогру. 

Очевидно, що нині, піс:1я 40 рок і в, усякі міркування на цю тс~1у ~1ають 

суто-теоретичний характер. ~·се ж, військові істори1<и завжди анадізують 

і найдавніш і воєнні кампанії та окремі битви і тому й наш обовязок від

повісти на запит, який протягом сорока років наче сам тиснстLся на уста: 

що треба було тоді робити, чи ситуація в Києві дійсно буJІа така безна
дійна, що не можна було нічого іншого вдіяти, як ;1 иш очистити місто й 

віддати його Ден і кінові? 

Відповідь: Тому, що неrативне станлення Дені кіна до співпраці з уря

дом і армією УНР бу:ю докладно відоме, переговори в тому ~10:-.1енті бу.1и 
зайві. Одинокий вихід був д:~я команди Київської групи - вида1 и наказ 

викинути силою дені кінц і в за Дніпро. Це можна було зробити без труд· 
нощів, бо тодішнє відношення СИJІ у Києві було в користь українців. Треба 

було поставити і Штаб Го:ювного Отамана і представників Антанти перед 

доконани й фа1<т. Можна з певністю твердити, що ген. Бредов був би не 

пробував удруге форсувати Дніпро , бо саме тоді в ідбувався смертильниfІ 

бій білих і червоних 11ід Курськом - Воронежем, де рішалася доля цілої 

денікінської армії . 

Ото ж у ці траrічні години 31-го серпня 1919 року ваше командування 

Uентральною групою не виявило потрібної ініціятиви й рішучости та по.1і
тично-стратеrічної орієнтації. В ц і години забракло нам нашого "українсь

кого Жел іговського·· 0="~). який влас1111м рішен ням в безпосереднііі зустрічі 

з б іло-московським ворогом викинув би його баr11етами за Дніпро. Може 

~" ) Ген . Л. Желіго :~сь1<н~\ кома 11дуюч11й Віле11с ь1<ою rpynoю nо.11>с1.1<ої армії у 1920 
році, всупереч офіці~111 ому fШказові своєї Головної Ко.1шнм1 і nepe1:1opo1 и збоку 

nредстав1111 ків Антанти, а 1е, мабуть за тихою згодою йос11фа Пілсудського, "збун
тувався " і зайняв Вільно, що його. не вважаю•111 fІа nротест11 Анта11т11, nрнлучено 
до Полnщі, де іі перебував до 1939 року. 
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недобре покликуватись на прикдад по.1ьського аrресивного імперіядізмf, 
але в нашому випадку - ми були в рідній столиці. 

Наведена вгорі буквадьно директива Штабу Головного Отамана не 

дава:1а відповіді, що слід робити, коди денікінці захочуть позбавити нас 
плодів нашої перемоги над большевиками і коли захочуть зайняти здобуту 

на:vrи столицю. Тому в цій непередбаченій ситуації треба було діяти згідно 

з власною ініціятивою і власною відповіда.1ьністю. 

І коли день 15 липня 1919 р" цебто обєднання Арміі1, і ЗО серпня 1919 
р. здобуття ними Києва - залишились найсвітдішими датами в нашій ви

звольній війні, то день 31 серпня записався чорними літерами, започатку
вавши відворот та новий розлад серед військової політичної державно~ 

верхівки, який скінчився політичною і мілітарною катастрофою. 

З Г АЛЄРІї ПІДСТАРШИН УГА 

Бобінський Осип, 

однорічний десятник УГА. 
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ЖИТТЄПИСИ АВТОРІВ 

ДмІfтро Бречка поручник УГА. І І а р . І І жовтня 1894 р. в сс.1і Корні, пов. 
Рава Руська. Гілшаз:ю закінчив у Л1,во3і , а нраRо студіював fJa .11.вівському у 11івер
Сf1теті. В часі першої світової війш1 с.1уж11в при 89 11іх, поЛІ;у австрі~1ської армії, 

брав участь в боях 11а російсько.-..у, італіііс1,кому і ру,\\у11с1,кому фронтах і за сзою 

хоробрість був піднеL·ений до ступня пору•1н11ка. Після 1юз11аду Австрії, з nоча; КU\І 
листопада вступ11в до рід1 10го війська і на • 1 0.1 і Уг11івсь 1(01·0 куре11я, як11іі став ядром 
9 Белзької брю·ади бере у•1асть у вій,ні з поляками, а за Збручем в жовтні 1 ~11~) р.жу, 

під Оратовом в бою з військами Добровольчої армії ген Дсні1(і11а був тяжко ра11е11иіі. 

В •1асі ліквідації УГА гюпав до польського полону і в табрі по.1011ених в Тухо:1і неrе

був до травня І 92 І року. Помеr 4 серп11я 1964 r. в ЗДА. 

Аркадій Валійськ11й - rен. штабу полковник Дієвої Армії. І !ар. в І н~ц r. на 

Чер11іrівщ1111і . В часі першої світової війни, зак ін•1ивш11 в 1915 р. Чуrуївсь~;у Ві1"1с1>кову 
Школу був г1ризна•1еш11"1 до запзсfІОго 29-го поЛІ<у в Москві, а 11 отім до 4-1·0 в Ж11-

томирі. І Іа фронті був в складі 32-1 ої дивізії, а 11отім в І 67-ій кощ11ща11том сотні 

бf'R-го Тисьмс111нщького полку. Від травня І 918 р. був команда11том со111і )!(нто.,1ир

ського Пові·rово1 о І<оманданта, а від сі ч11я 1919 р. кома11дантом Штабу 1-r·o І<орпу~:у 
в Ж1помирі, потім в складі )І<итомнрrької ІОшщької Школ11 . В 1.:іч 11і І ~J20 р. був 
кол1андантом сот1іі !(амянецької Юнацької UJ1,0;111 і був і11тер11ован111 1 в Польщі. Від 

березня І 928 р" згідно з наказом уряду УНР був пр11ділен111"1 до польсь1юго Riiic1,i;a 
як контрак1 ов11й старшина і в І 933 р. за•< ін •1ив В11щу Військову Шко.1у у Варшаві 
і був піднесений до ранги майора. Від І-го траt' НЯ І 036 р. був вачал1>11111<ом штабу 
Військового Міністра УНР, а від жовт11я І 939 р. в німеLlЬкому 110.~011і. В сі•1ні І 945 р. 

був 11ачалньи1<0.\\ Штабу Укр<1ї11с"1<ої І І аціо11аль11uї Армії в ра11зі rю.1ков1111 ка .. Жнве 
від 1950 року в ЗДА. 

Живе в ЗДА. 

д·Р Лев Гаt1кевич - нар. І червня Г883 р. в Підволо•111ськах. Гім11азію і 11равн11чі 
студії закі11чив у Празі. В часі першої світової ві 1'1 н11 був представн 111<0м Союзу В11з
RОлення України в столиці Болгарії Софії, а в І 917 р. 11ра~1ював в уr1раві табору 
українськ их виселенців в r.,1і нді. В лнстоnаді 191 R р. був засту1111111<ом Украї1ісько·1 

Нац'ональної Рад11 у Львові. Як українL:~-.ке вій с1.ко в11і•,111ло зі Львова оснуваR, вів 
і редаrував У"Раї11 ський щоден1111к "Вперед" в І 91 R- 1922 рр. Провідш11"1 діяч Україн
rької Соціял-Де,юкрап1чної Партії, а в І 930--93.J її голова. Був о.:111им з кращнх 

українських адвокатів, с,1авн11м і блиску•111м оборонце,\\ у карних 110л іти•111нх лro

uecax. В часі пеrшої большез1щької окупації скри вався в підпіллі. а перед ,\ру ;·ою 
окупацією в11їхав до І І і,\\еччини , згодом до ЗДА і 1 ут в І І ~-.ю йорку був ос1ювн11 І(О.\t 
nРрши.\\ головою Т-ва Укр:~ї11 ськ11х Правників і Помер 14 грудня І 962 р. 

Петро Федор:в - г1ідхор. У ГА. ІІ ар. 13 червня І 899 р. в с. Ціхова, пов. fl.o.11ma. 
По закінченню внділової шко.~и в Болехо:::і у•1ащав до украї11с1,кої гіл111азії ім. Шашке
вича в Дол11н і. В ш1стопаді І 918 р. разом з братом встуr1ає до УГА і був Г1ризначен11й 
цо Старш11 щ·1,кої Ш1<ом1 в Коломиї. П ісля зькі нче1111я школ н виїхаR на фронт, :~ле 

в часі Чnртківської офензив1 1 захворів на тиф і в Заліщиках попав в польс 1,к11ї1 лолон. 
БуR студента.\\ Українського Тай11ого Університету у JІ 1,всші , а в І 937 р. :1акін•1ив 
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лікарські студії у Кракові. В І U.J2 р. отвор11в с~;ою лікарську ка1щелярію в Стр11ю. 
В І 9.J9 р. nр11їхав з Німеч•1иш1 з род111юю до ЗДА і тут ста.10 живе у Філяде.1ьфії. 

Осип Клодющький - хорунж11~"І УГА. Нар. 2.+ сер11ня 1899 в Хот11м11рі, nов. 
Товмач. Гімназію закін•111в в Коломиї, а мед11чні студії у Відві. В часі 11ершої світової 
віІ1ш1 воєнну службу відбув в 2. і 30. nолку nолевої артнлєрії. Після розnаду Австрії 
зголосився в л~1стоnаді 1918 р. до УГА. З 11очатку nовнив службу в Повітовій Вій

ськовіtі Команді в Товмачі, а 11отім як хорунжий в 7-мім гарматнім полку, в ~кім 
перебув всю визвольну боротьбу, аж до ліквіда~ 1ії УГА. При кінці був короткий час 
R охорош1ій сотні Головного Отамана. 

Ж11ве в ЗДА. 

Василь Кр11воус - поручник УГА. Нар. З січня 1893 р. в Стептківцях, nов. 
Тернопіль. В 1914 р. закінчив учи1 'ельську семінарію в Тернополі. В серпні 1914 р. 
зголоснвся до Лєrіону УСС і в цій бойовій формації nерсбув як хорунжи й, до І 

nистопада 1918 р., будучи командантом чети. В 1-шій Бригаді УСС брав участь 
в боях в рядах І -го куреня "Смерти", як командант З-ої сот11і в ранзі четаря, а опісля 
в ранзі 11оручника. У боях у Галичині був два рази ранений, під Халупками біля 
Яр11чева і 11ід Ходоровом. В "Чотирокутнику Смерти" щасливо nеребув 2 рази тиф, 
а ЗО кв.ітня 191!:1 µ. попав у польський полон в Махнівці під Козятином, разом з ча
стинами І-шої Бригади УСС і був в таборі полонених в Тухолі на По.11орю, звідюf 

Rтік до Німеччинf1 разом з 15 другими старш1111ами УГА. 
Живе в Канаді в місті Торонто. 

д·Р Кость Левицький - народився 18 листопада 1859 р. в Т1н:ьменнці, син 
свящев11ка. Гімназію заків •1ив в Ставиславові, а правни1 1 і студії у Львові. Як адвокат 

і публіцист був одвим з найвизвачніших політич1тм діячем у Сх. Галнчині. По•1есний 

·1~ен ~Іауково1·0 Т-ва ім. Шевченка (Н. Т. Ш.) і " Просвіти", t.:nівзаt.:новник і nро
відн11к багатьох 11олітичних, куль1 урних та економі•~ них уставов у Львові, співза
с ноєн11к Української Національної Демократичної Партії, посол до віде11 ськоrо nар-

1яме1пу і гал1щького сойму, голова Украіне~-кого Парляментарного Клюбу у Відні, 
голова Уряду ЗО УІІР в листопаді 1918 р., гол<>ва Союзу Українських Адвокатів. 
13 1939 р. арештова11и1і большевиками, сидів у тюрмі в Москві 20 місяців. А втор праць: 
"Історія поліТИ'ІНОЇ думки гашщьк11х українців в І 8.J8-І 8 І 4 рр.", "Історія ВІtЗВОЛЬНИХ 
зма1·ань гал11цьких українців в І 914-1918 рр.", ''Великий Зрив". П омер 12 .~истопада 
І 9-~ І р. у Львов.і. 

Микола Богдан Лучаковський - однор. вістун УГА. І f1ж. ліс. І Іар. 19. ХІ. 1900 р. 
R се.1і Берлоп1, пов. Калуш, с1111 священика. Гімназію закінчив в Станиславові. В пер
ших д11ях листопада 19! R р. всту11ив як доброволець до УГА. За успішне роззброєння 
озброєш1х польських і мадярськ их nотя~-ів був підвище11ий до ступеня вістуна і nри

ділен~1й до військової з11л ізни •t0ї служби, цеб то до Контролі Шляхі в і Транспортів, 

в скоро'Іенні "КОШТ" в Станиславові. В квітні І 919 р. захворів на тнф і після від
ходу наших •1асти11 за Дністер був ареш говаf1ий і увязнений. В 1920--1925 рр. за
кіf111ив Лі сову Академію у Празі. За приналежніс1ь до УВО був засуджений заочно 

полякамн в Станнславові на 4 роки тюрми. Після повороту до Гаm\1111ни працював 
як і1 1 женер лісництва в Добрах Львівської Митрополії в Перегінську, а потім як 
уг1 равитель л1с1в Станиславівського Єпископства в Богород•1анах. На еміграції був 

никлада'Іем в У. Т. Г. І . в Реrензбурзі. Ді1ї~11ий <Jлен НТШ. Живе в ЗДА в містіі 
Філядельфії. 

Лука Лу1~ів - хор. УСС. ІІ ар. в Західніr1 Україні в 1895 року. його род11'Іі мало
земельні селян 11 і він від другої rімназій1t0ї кляс11 сам утри,\tувався, заробляючи nри

ватними лскціям11. В серпні 1914 р. зголоснвся як доброволець до Лсrіону УСС 
і в рядах сотн і Дм. Вітовс1,ко1·0 відбув всі бої в Карпатах, 11ід Гал11'Іем, Семиківцями, 
над Стр11пою, на Лисоні , а на Дик11х Ланах під Бережанами був ране11111'1. Після 
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виздоровлення з початку був в коші в Пісочн і11, а опісля у Вишколі і 1оді закінч1m 

в 1918 р. старшинську шкому . В рядах І -шої Бриrади УСС перейшов разом з УГА 
за Збруч і тут в "Чотирокутнику Смерти" перебув тиф. В травні І 920 р. попав 
в польський полон, в якому був до березня І 92 1 р. в Ту холі на Поморю. 

В І 949 р. приїхав з Німе•1чини до ЗДА і живе стало в Ню йорку. 

Д-р Іван Максимчук - поручник УГА. Нар. І З жовтня 1888 р. в Стрию. Народну 
школу і rімназію закінчив іспитом зрілости 15 лип11я J 907 р. у Стрию. Правничі 
студії відбув у Львові і Відні Т'а закінчив їх трьома державними іспитами в 19ІЗ р. 
Ступінь доктора прав здобув у грудні І 928 р. у краківському універс1петі. В часі 

першої світової війни служив у полевім суді, при команді 11-ої австрійської армії. 

Після розпаду Австрії зголосився до судової служби при військових Судах ЗО УНР 
і виконував її при полевих судах Окружної Військової Команди і З-го Галицького 
Корпусу в Стрию та в полевому суді Ко~\1анди Етапу УГА в Жмеринці і Барі. Коли 

УГА зірвала неприродний союз з Червоною армією 1юпав в большевицький полон 

і весною І 920 р. перебував в концентраційному таборі у Кожухові біля Москв11. 
Чудом врятувався від смерти в Архангельську і 2-го жовтня повернувся в рідні 

сторони. 

З Німеччини виїхав в І 948 р. до Бразилії тут 29 жовтня І 965 р. в Можі дас 

!<ру:1ес помер. 

Проф. Гнат Мартинець - нар. 25 червня 1882 р. в Калуші. Гімназію закі11чив 

в Перемишлі, а університет у Львові. Був учителем в rімназіях у Львові , Рогатині, 

Бережанах, Самборі і Станиславові, а від І 941-1944 як директор державної учи
тельсько Се.v.інарії в Самборі. Як старшина 9 піх. полку австрійської армії був 

в листопаді 1914 р. ранений під Опатовом над Вислою, а в сі•1ні 1915 р. другий раз 
ранений під Вислоком в Карпатах. За свою хоробрість був відзна11ений бой,овил111 
внсокими віднзаками, як інвалід був від червня 1915 р. до червня 1917 р. військовим 

посадником Володимира Волинського. Від вересня 1917 р. до І листопада 1918 р. 
був командан1'0м рільничої Експозитури ІІІ-ої армії в Снятині. Від І -го листопада 
Н118 р. до травня І 919 р. - державник комісар і староста в Снятині. На еміrрації 
культурно-освітний референт в таборах в Німеччині, а від І О-го жовтня І 954 р. 
незмінний голова Українського Християнськf'го Руху в Німеч•1ині. Живе в Мінхені. 

Д-р Тимотей Мацьків - поручник УГА. Нар. 7 липня 1892 р. в селі Побережу, 

пов. Станиславів. Гімназію закінчив у Станиславові, а правничі студії з перервами 
у Відні і Граці в 1921 р. З початку був повітовим суддею в Долині, а потім окружним 
суддею у Познані і Кракоаі, а закінчив на рідних землях як віцеnрокуратор Апеля

ційного Суду у Львові. На еміrрації, в часі 1946-1949 рр. був головою НайВищого 
Громадського Суду при Центральнім Представництві Української Еміrрації у Німеч
чині В часі першої світової війни служив при З І -шім по;1ку полевої артилерії, в рядах 

якої брав участь в боях на росіі'і,ському і сербському фронтах і за свою хоробрість 
f'СЯгнув ступень четаря і був відзначений б-кратно бойовими відзнаками. Від .111сто

пада 1918 р. до липня 1920 р. служив в рядах УГА. Як командант батерії З-го 
гарматного полку брав участь в боях під Львовом, де був ранений. В березні і травні 
І 9! 9 р. був інструктором Гарматної Старшинської Школи у Станиславові. З одно

річних гарма1чиків зорrанізував батерію, як 4-ту в З-тім гарматнім полку, яка 

безпереривно брала участь у всіх боях УГА аж до її лік відації весною І 920 року. 

Живе в Канаді. 

Володимир Мацьків - підхорунжий УГА. Нар. в 1899 р., закінчнвши леда
rоrічну освіту, працював в шкільництві, займаючи різні становища. Працює і далі 
& тій ділянці в ЗДА, викладаючи в школах українознавства. До УГА вступив у Львові 

дня І-го листопада 1918 р., як доброволець. Потім, пjсля відступу зі Львова, був 
приділений до Вишколу 1-rc Галицьксrо Корпусу. Закінчивши курс Підстаршинської 
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Шкот~, був інструктором пр11 вишколюва 11ню новобранців. В часі союзу УГА Добро
еольчою ар.\\ією захворів на тиф, а після ліквідаці УГА повернувся домів. 

Живе в ЗДА, в місті Філядельфії. 

Д-р Лука Мншуrа - ч е1 ар УГА. Нар. ЗО жовтня 1887 р. в Виткові Новім, пов. 
Радехів. Гімназію закінчив в 1906 р. у Львові, а правничі студії у Відні 1911 P
s.Jк нездібний до фронтової служби вступив в І 915 р. до УСС і викону·вав службу 

на Волині у Володимирі Волинському, орrанізуючи українське шкільництво. П ісля 
rозпаду Австрії працював в державнім Комісаріяті в Радехові, а за Збручем був 
приділен11й до штабу Головно1·0 Отамана. В листопаді 1919 р. виїхав з Урядом 
ЗУНР до Відня, де працюва.в в різ11 их важливих місіях, був секретарем місії ЗУНР 

до Риrи в 1921 р., а в половині 1921 р. виїхав до ЗДА, як представник Уряду ЗУНР, 
зорrанізувапt пози•1 ку для національної оборони Сх. Галичини. В 1923 р. ініціятор 
Об'єднання Українських Орt"анізацій в Америці та його rенеральний секретар, спів
творець Українськnrо Конrресового Комі1ету Америки. Від І-го квітня 1926 р. 

незмінний редактор щоденника "Свобода". Дійсний •1ле11 Н . Т. Ш . Автор: "Похід 
Украї11ськ11х Армій на Київ 1919 р." 1а реда1<тор "Пропамятвої Книги" Украївського 

Народного Союзу. альманахів та календарів "Свободи ". Ініціятор видання анrло
мовної "Енциклопедії Українознавства". 

Помер 8 лютого 1955 р. у Ню йорку. 

Дмитро Паліїв - четар УГА. Нар. 17 травня 1896 р" в селі Перевозець, пов.. 
Калуш, як си11 священ11ка .. Гімназію закінчив в Коломиї, а в серпні І 914 р. вступив 

як доброволе11ь, до Лєrіону УСС. Як підхорунжий УСС був душею тайного Вій,сько
ього Революційного Коміте1у у Львові, як його орrаtіізаційвий референт і один 
~ головн11х творців Листопадового Зриву в листопаді 1918 р. Адютант Начального 
Вожда Україн~.:ької Галицької Армії ген. Мирона Тарнавського. Провідний член 

тайної Української Вііkькової Організації (УВО), довголітний вязень польськнх 
тюрем, а зокрема вязень Берези Картуз1>кої. Редактор щоденника "Новий Час", 

а згодом щоденника "Українські Вісти". Посол до варшавського сойму в 1928 р. 
з раменн партії УНДО, провідник партії "Фронт Національної Єдности ". Визначний 
vкrаїн~.:ький провідний муж, відважний ре•н1ик україtі<.:ької справи і борець за неї. 

Віддав своє ж111тя за Волю України в битві під Бродами, в липні 194..J р., як стар
ш11на дивіз:ї "Галич нна" і політичний адютаrп-сотннк командата тої ж д11візії, ~·ен. 
Фrайтаf'а. 

Андрій Палій - поручник УГА. Нар. І-го грудня 1893 р. в селі Кривотули, nов. 
Товма•t. Гімназію закінчив з відзначенням в Станиславові в 1914 р. В часі війни 
закіtічнв в 1917 р. ~.:таршин~.:ьку школу і перебував на російс~,кому й іта.~ійському 
фронтах. Після розпаду Австрї1 зголо1.:11вся в перш~1х днях листопада 1918 р. до 

~'ГА і в ранзі поручника був приділений до Гірської Бригади, яка в часі nольсько1 
офензнви перейшла до Чехо-Словаччини. де була інтернована. Одержавши з табору 

с1 удійну відпустку, у яерес11і І 919 р. розпочав аrрономі•1ні студії на чеській Полі
техн іці у Празі, які закінчив в травні І 922 р. В 01.:ени 1923 р. вернувся до Ста11исла
вова і тут після реорганізації Пояітпвого М0Jю11арського Союзу, стає 1101·0 дирек
тором. 13 1948 р. приїхав з Німеччини цо Канади і тут в місті Едмонтоні помер І І-го 
травня 1961 р. і похова11нй в місті Торо1по. 

Петро Прудиус - пору•11111 к УГА. Нар. 25 -травня 1892 р., в селі Бринці Церковні, 
пов. Бібрка. Гімназію закі н•1ив у Перемишлі І 914 р., факультет права у Львові 1931 р. 
Першу світову віі1ну перебув в 32-му полку палевої артилерії, в 11-му полку кінноі 
аrтилерії та в штабі ЗО-тої арт11лерій1.:ької бри1·ади. З роз11адом А з~.:трії, перебрав 

команду міста Ходорова, в січні І 919 р. приділений Нач альною Командою в Бере

жзнах ІН\ пост адютанта по.~ку соп1. д-ра Ярослава Восвідк11, 1ia ЯКО\\У пості пере
бvt< Визволь11і Змагання. Живе в ЗДА. 
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Григор Славутз - nоручн 11 к УГА . Нар. 12 жовт11я 1885 р. , в Розношннцях, лов. 
Збараж. Гімназію закінчив в 1908 р. в Тернополі з відзначенням. Однорічну військову 
службу Rідбув у Відні , правничі студії закінчив у Львові в 1914 р. В травні 1914 р. 
nочан судейську практику в Окружному Суді в Тернополі, а в серпні 1914 р. ві)lійшое 
на війну з австрійською армією. Після розпаду А встрії зголосився в перших днях 
листопада 1918 р. до УГА і з початку був приділений до праці в Поаітовім Коміса
ріяті в Тернополі, а згодом до Окружної Команд11 тамже. В часі відвороту УГА 
з під Львова був начальником штабу 1 8-тої (тернопільської) Бриrади, а після П 

лі квідації літом 1919 р. був приділений до оперативного штабу 11-го Корпусу УГА, 
а звідтам в осені 1919 р. повнив обовязки начального інтенданта при Начальній Ко
манді УГА . Після ліквідації Начальної Команди большевикамн в Киє ві в травні І 920 р. 
щасливо оминув табор полонених в Кожухоаі лід Москвою і через Коростень, 

Проскурів , Камяне11ь Подільський повернувся в рідні сторони . Живе в ЗДА. 

Д-р Микола Чубатий - професор університету. Нар. 11 грудня 1889 р. в Тер
нополі. Гімназію закінчив в Тернополі, а богословськ і і філософічні студії у Львові . 

R часі листопадового зриву у Львові виконуеав розвідчу та курієрську службу, пе

реходячи двіч.і через польський фронт. Як член Уряду ЗО УНР працював в Дер
жзвному Секретаріяті Освіти та Віроісповідань. Був повноправним членом Галицькоі 
Делєrації до Києва для злуки Українських Земель в дні 22 сі•1ня І 919 р" а опісля 
членом Трудового Конrресу. В половині 191 9 р. був співредактором щоденника 

"Нова Рада" у Львові, а nот;м редактором "Правда". На Тайнім Університеті викла
цав історію Українського Права в 1921 р. Від 1923 р. до 1928 р. був директором 
приватної Вчительської Семінарії у Львові, а потjм, до 1939 р. професором історіі 
Церкви Руси-України при Греко-Католицькій Богословській Академії. В 1933 р. 

брав участь у світовім Конrресі Істориків в Варшаві. Брав участь в Конrресі 
"Пакс Романа" в Ню йорку у вересні 1939 р. і тут захопила його друга світова 
війна. Був через 2 роки професором в українськім катол ицькім Каледжі св. Василія 
в Стемфорді. Потім розвинув дуже живу діяльність в ЗДА, бо був ініціятором і за
сновником "Комітету Ради Американських Українців", а дальше "Українського 
І<он1·ресового Комітету", в осени 1944 р. ста в ініціятором і 1·олов11им редактором 

анrломовного "Українського К вартальника" і редаrував його до осе11 і 1957 р. 

Ініціятор (в 1948) філії Наукового Товариства ім. Шевченка у Ню йорку і за його 
ініціятивою і заходами закуплено дім для цієї установи у Ню йорку. Брав участь 
у світових наукових К.онrресах, як: в Римі в 1955 р. , Стокгольмі в 1960 р. і Зальц

бурзі в І 963 р. Написав біля І ОО наукових менших праць та біля І ,ООО nоnулярно

наукових статтей. Опрацював вже І-ший том "Історія Християнства на Руси
Україні". Митрополит-Ісповідник, кардинал Кир йосиф Сліпий nр11знач11в його Де
каном ВиІlілу Права та Суспільних Наук при Українськім Катол ицькім Університет! 
v Римі. Живе в ЗДА . 

Лев Шанковський - nідхорунжий УГА. Нар. 9 вересня 1903 р. , в Дулібах коло 
Стрия, син священика. В rімназії, як у<1ень VI кляси зі своею пластунською сотнею 
брав активну участь в Листопадовім Зриві у Стрию. Був добровольцем УГА на 
стані 2-гої летунської сотні в Дулібах і з нею переїхав в часі відвороту до Стани

славова і тут вступив до Старшинської Школи Звідощюго Полк у, яку зак.інчив 
в липні І 919 р. в ранзі підхорунжого. За Збручем, в Козятині перебув тиф, а опісля 
був при)І.ілений до чети звязку команди 1-шої Кінної Бриrади, котра в квітні 1920 
року зірвала неприродний, союз з Червоною армією, злучилася з військом rен. 
Павленка, який в тому часі вертався зі свого Зимового Походу. При кінці повнив 

службу звязку на бронепот:язі Дієвої Армії "Кармелюк". 
Живе в ЗДА, в місті Філядельфії . 

Отець Степан Хабурсьний - десятн11 к УСС. Укр. кат. священик-проповідник, 
нар. 1898 р. в Рогатинщині, Зах. Україна, б. УСС. Писав на релігійні теми у львів

ському релігійно-суспільному міся•1 нику "Нива" та в "Католицькій Акції", ВИJІ.ав 
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один з кращих молитовників для молоді "Благодарім Госr1ода''. Під •1ас больше
вицької окупації сидів у вязн~щі. Виїхавши на еміграцію, організував видання релі
гійної літератури, молитовники, підру•1ники для навчання релігії: "Божа Наука" 
і інші. В Канаді видав молитовник для дітей: "Радуйся Благодатная" і біблійні 
образки з текстом до розмалювання для діТ'вори Старого і Нового Завітів, під 
головком: "Я Госr1одь Бог Твій" і "Пр11й n.іть до мене любі Діти". Написав більшу 
розr1раву на літургічну тему "Епіклєза". Співпрацює в тижневиках "Наша Мета" 
і "Вільне Слово", де поміщує ової проповіді на актуальні теми. Як паломник до 
Святої Земл і писав цікаві репортажі-враження: "З подорожі до св. Землі". 

Живе в Торонті, Канада. 

Василь Яшан - поручник УГА. Нар. 2 сі•1ня 1894 р., гім назію закі11чив в І 91 З 
році в Коломиї. Першу світову ві1їну перебув ва російському, італійському і ру
~1у нському фронтах, в рядах 58--ого піх. ( станисалвівського) полку. По1;м був при

ділений до 5--ого куревя полених стрільців, які походили з Боснії і Герцеговиви. 
В 1915 р. закін •1ив у Великому Варадині (на Мадярщиві) старшинську школу і як 

•1етар перейшов в 1918 р. вишкіл в пробоєвому курені армії гев . Кевеша в Семи
городі, а згодом обняв команду над відділом гранатометів. За свою хоробрість 

і відвагу був відз1іач ений, високими воєнними відзнаками. В жовтн і 1918 р. був при
ділений до 24-ого піх. полку, який в тому •1асі стояв в Марjюполі над Азовським 

морем. З початком л истопада 1918 р. вступив в Коломиї до УГА і брав у часть 
в поході на Сигот. В травні 1919 р. був конфінований румувами, а по1ім увязнений 
поляками. Живе в Канаді, в місті Саскатун. 

КОРОТКІ ПОЯСНЕННЯ ДО СВІТ ЛИН В ЦІЙ КНИЗІ 

Алексевич Микола - поручник УГА. Нар. 1896 р. , в Олеську, пов. Сокаль. 
Гімназію закінчив у Відні, а в11 щі студії у Варшаві. В серпні І 9J 4 зголосився до 
УСС у Львові, а в Стрию зредукований. В травн і 1915 р. покликаний до австрійської 
армії. Війну перебув в рядах 9-ого полку драгунів в Сербії, а опісля, по укінченню 
курсу мінометів ,на італійському фронті. Старшинську школу закін•1ив в Єгерн
дорфі, на Шлеську в 1917 р. Після другого важкого поранення на фронті та за
ківчення залізнодорожного курсу у Львові, був пр11зна•1ений командантом заліз
ничого двірця Бірзула, на Україні. Розпад Австрії заС'Тає його на відпустці у Львові. 

Бере участь в підготовці "Листопадового Чину", в перших боях у Львові , на Під
замчу, та наладнує рух поїздів на шляху ЛьRів-Сокаль. На наказ Команди "Північ" 
( 1-огn Корпусу УГА) в Камінн.і Струмиловій, організує кінну сотвю, з котрою 

в лютому 1919 р. відходить на фронт до Х-ої Бригади під командою от. А. Долуда. 
Під час "Чортківської Офензиви" сотня відзначається в боях під Тернополем. 

Після переходу УГА за Збру•1 назначений командантом З-ого ескадрону І -ого Кін
ного Полку І-ого Корпусу УГА, зорганізованого ротміс11юм Генінгом. Бере участь 
в поході на Київ. В "Чотирокуп1ику Смерти" перебув тиф. Після підступного роз
зброєння поляками коло Літина в 1920 р. попав в полон. 

Після війни пра~1ював в шкільництві . Живе в ЗДА. 

Бобинський Осип - однорі•1 ний десятник УГА. Нар. 26 грудня 1899 р. в Фельш

т11ні пов. Самбір. Покінчив Державний Інститут Ручних Робіт у Варшаві і Педаго
гічний іспит для учителів середних шкіл зложив на універс11теті у Львові. В перших 

дня х лнстапада 191 8 р. як доброволець брав участь в боях з поляками в Медиці 
під Перемишлем. З частинами І І -тої Стр1111ської бригади в "Чотирокутнику Смерти" 

перебув жахливий тиф і •юрну віспу. Був в таборах полонених у Фридр11х.івці біля 
Проскурова і на Ялівці біля Львова. Помер 22 жовтня І 962 р. у Філядельфії, ЗДА. 

Бриковнч Володимир - сотник-суддя. нар. 29 липня 1877 р., в Тервополі. 
Тут закінчив гімназію, а правничі студії в Кракові і Львові. Суддейську практику 
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віцбував в Тернополі, а потім 11рацював як суддя в Угн еві. В часі першої світовоі 
війн 11 був військовим суддею в Сарасво. За української влад11 був начальн11ком вій
ськово1·0 Окружного Суду в Тернополі як сотник-суддя. Після повороту із Сибіру 

був звільнений поляками і працював в пр11ватних установах в Тернополі. 
Помер весною 1954 року. 

Інж. Брилинський Євген - сотник УГА. Нар. І 6 берез11я 1889 р., с. Гряда, 

пов. Львів, си1і священика. Гімназію закі11 11нв у Львові, а Внсоку Агро1юміч11у Ака
демію у Відні. Перебув першу світову війну в рядах австрійської армії в ранзі 
поручника. В листопаді 1918 р. зголосився до УГА і брав участь у всіх її воєш1их 

діях проти полякі в і большевиків. Після підступного обеззброєння частин УГА 

поляками весною 1920 р. попав в польський полон, але з Тухолі втік до Чехо
Словаччини і перебував в таборах в Лібірці, а згодом в йозефові. При кі1щі був 
кома11дантом одного з робітничих відділів УГА в У ж городі. 

Варчак Ілля - хорунжий УСС. Нар. 26 грудня 1896 р., в с. Шибал1111, пов. 

Бережани. В серпні 1914 р. вступив добровольцем до Лєгіо11у УСС і 4 вересня 
1916 р. був ранений на горі Лисоні біля Бережан. Другий раз був тяжко ранений 
1-го липня 1917 р. під Конюхами і тут попав в російський полон. Учасник боїв 
за Львів, а вкінці старшина Заліз. Військової Управи при Контролі Шляхів і Тран
t·порті в у Ходорові. Живе у ЗДА. 

Волошук Остап - поручник УГА. Нар. 25 березня 1889 р. у Львові і тут за
кінчив 1·ілн1азію і правничі студії з докторатом. Був адвокатом в ІІемнрові, Львові, 

а вкінці в Раві Руській. Першу світову війну перебув в ранзі обозного пору•1ника, 
а після розпаду Австрії перейшов як обозний поручник до УГА і з нею відбув цілу 
воєнну кампанію так в Гали1 1ині, як також і за Збру 11 ем, як кома11да1п Армійського 
~апасного Обозу УГА. Ж11ве в ЗДА. 

Гомотюк Евстахій - хорунжий, С. С. Нар. 4 січня І 897 р., в Гусят11ні. В серпні 
t 91-l р. вступив до Лєгіону УСС і в рядах сот1іі Вітовського брав у11асть в здобуттю 

Галича, а в І 915 р. попав в російський полон. В листопаді 1917 р. вступив до Січо
вих Стрільців і брав участь в київських боях в сотні Домарацького. Потім був 
в кіннім віділі Бориса, а згодом був командантом кі1нюї розвідки при 1-шЩ батерії 
!-ОГ.() гарматного полку ес. Після видужання з тифу служ11в короткий час в кін11іІЇ 

t:отні 4 Золочівської бригади, а в кінці в З-тій Зал1з11ій дивізії ген. У дов11ченка. 
Живе в ЗДА. 

Гуцуляк Михайло - четар УГА. Нар. 15 щ1щ1я 189.J р. в с. Новоt:елиця , пов. 

Снятин . Гімназію закінчив у Вижн1щі. В часі першої світової війни працював у вій
ськовій цензурj у Львов. Виконавець Лист'Оnадового Зриву і учасн11к боїв у ЛьвовL 
R рядах 4-ої Золо11івської бригади в ранзі четаря перебув всю визвольну боротьбу, 
а в часі " Чортківської офензиви" був курінним гдютантом. В "Чотирокупшку Смерти" 

І'Jережив кількакратний тиф. Вязень табору полонених в Тухолі. Живе в Канаді. 

Зелик Іван - •1етар УГА. Нар. 1899 р., в Західн ій Галичині. З 1-шим куренем 

~-гої Коломийської бригади прибув у квітні 1919 р. з під Львова до Підволочиськ 
(група от. Ляєра) і тут був командантом І -шої соп-1і З..01 ·0 охоронного колоднtіі
ського куреня, який потім увійшов в склад Х-тої бригади. В рядах тої бригад11 
відбув "ЧортЮвську офенз11ву" і похід на Київ. Після відвороту з К11єва, на1<азом 

Команди І ..ого Галицького Корпусу був приділеf1и1'1 до бригади Полтавських пов
станців і тут був гюмі•1ником, а згодом командантом Кобиляцького полку. Після 
rоззброєння УГА поляками, лопав в польський полон, втік з табору в Ту холі до 
Німеччини і в Празі покінчив студії . Живе в ЗДА. 

Карась Іван - підхорунжий УСС. Нар. в 1889 р. в с. Сараf1•1уки, лов. Бере
жани і тут у•1ащав до гімназії. В серпні І 914 р. вступив добровОJІьцем до Легіону 
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УСС і як нездібний до фронтової служби був командантом бойового стрілецькою 
обозу. За Збручем, в "Чотирокутнику СмерТІІ", перебув три-кратний тиф. 

Помер в J 927 р. в Саранчуках. 

Козак Альфред - четар арт. УГА. Нар. 22 березня 1893 р. в Стоп чатові, пов. 
Коломия. Першу світову війну перебув на російськім, сербськім і італійськім фронтах. 
Після розвалу Австрії зголос11вся до УГА і був приділений, до арт. вишколу при 
З-тім Корпусі. По переході за Збруч перенесе1шй до І-шого Корпусу. Після походу 
на Київ пр11ділений, як перший старшина, до здобутої від большев11ків в Києві, 
тяжкої 48-лін. батерії, яка підлягала вnрост приказам команди І-шого Корпусу. 
Від листопада 1919 р. назна•1ений командантом згаданої батерії. Був в "Чотирокут
нику Смерти" і вязнем Тухолі. В таборі видавав гум. журнальчик "Лежух", який 
разом з чет. \. Кучмаком писав і ілюстрував. Популярні були карикатури команданта 

табору, пор. Бжезінского, як "Заrлоба де нендза", лор. Тріски, "В таборі роз
дають солому", "Баси геравс" карика1ури пор. Ставничого, "Таборовий театр" 

в карикатурі і пр. З табору звільнен11й при кінці грудня 1920 р. 

Живе в Дітройті, Миш" ЗДА. 

Козак Северин - сотник УГА. Нар. 25 травня J 893 р" в Горожан ій Великій, 
біля Щирця. Гімназію закінчив у Львові. З австрійською армією, в ранзі поручника, 

брав участь в боях на італійському фронті. В часі Листопадових боїв у Львові, 
r.к оборонець і командант касарні Фердинанда був ранений. В березні був nризна

че11ий командантом Військової Окружної Команди Львів. В часі побідного походу 
на Київ був другий раз ранений" В "Чот11рокутнику Смерти" перебув двократний 
п1ф. Помер 26 червня J 962 р. у Філядельфії і там похороненю1. 

Кристаловнч Домінік - стар. десятник УГА. Нар. 19 липня J 898 р. в Гусятині. 

с.~ужив військовим писарем в 19-тім піх. полку австрійської армії. В час Листопадо
вого Зриву брав дуже активну участь в праці Команди Двірця в Гусятині. За Збру
чем працював в Господарськім Відділі УГА для заготовлення збіжжя. Після зірвання 

неприродного союзу УГА з Червоною армією, був арештований большевикамн 
і працював в невільничих таборах в Миколаєві, Казані, в портах над Волгою, 

з вкінці при будові залізничої л інії Казань-Єкатеринбурr. Домів поверну вся в 1921 р. 
Живе в ЗДА. 

Кушнір Волод11мнр - старший десятник УГА. H<tp. ЗО квітня 1894 р. в Дро

гоби11і. Першу світову війну переб)'\в рядах 77 піх. полку і був в 1916 р. в Карпатах, 
під Косовом ранений і як такий попав в російський полон. В часі революції в 191 7 
році працював як друкарськиr1 склада•~ в "Ріднім Слові" в Харкові. В часі З-місячної 
відпустки, брав дуже активну участь в Листопадовім Зриві в Дрогобичі. Закінчивши 
школу Державної Жандармерії вес1юю 1919 р. в Станиславові, повн1ІВ службу 

в Повітовій Команді Жандармерії в Дрогобичі, а за Збручем в Камянці Подільськім. 
ХВ()рий на тиф попав в листопаді 1919 р. в Проскурові в польський, полон і був 

ін1ернований в таборі в Ланцуті, з якого втік весною 1920 р" а в 1921 р. приїхав 
до ЗДА і тут був майже -ІО років друкарським склада•1ем у "Свободі". 

Живе в ЗДА. 

Кучмак Іван - четар УГА. Нар. в 1899 р. в с. Заднншівка, пов. Скалат. В 1916 
році вступив добровольцем до Лєrіону УСС і брав участь в боях на російському 
фронті в сотні Дм. Вітовського і R Гуцульській сотні. В Листопадових Днях був 
приділений до 1-ого полку піхоти ім. от. Петлюри в Тернополі, згодом до групи 

от. Ляєра, а вкінці до 4 куре11я пор. М. Дацкова, 10-тої Бриrади і в рядах того куреня 
брав участь в побідній Чортківській, офе11зиві. За Збручем, в "Чотирокутнику Смерти" 

перебув тиф, а після ліквідації УГА, весною 1920 р. був інтернований по.1я ками в та
борі в Тухолі. З професії мистець-маляр. з українською тематикою: стрілецька, 
історична, побутова і т. д. Живе в ЗДА . 
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Лащук Микола - •1етар УГА. І Іар. 20 травня 1896 р. в Куликові, пов. Радехів. 
В австрі1ї ській армії, в рядах 4 1-ого піх. полку закінч11в парш1н1 с1,ку школу в Єrен
r,орфі fІа Шлесь1(у. При УГА tJ1ужив в 5-тій СокальtькЩ бриrаді і як командат ско

ростріль1юї сотні, в ранзі четаря, був ране1тй в бою під Олієвом біля Золочева. 

За Збручем був командантом мувіційної валки при 5-тій Сокальській бр11rаді, 
після в11здоровлення з тифу був заступником комавданта Стаці й. Комавди у Він
ниці. Після роззбросння га;111цьк11х чаtтнн попав в п.()льськи1'1 полон, з якого nовер
нувtя в 192 ! р. До Канади приїхав в 1925 р. і живе в місті Саскатун. 

Любусько Іван - вістун УСС. Нар. 26 січня 1901 р. у Львові. Промислову 
школу закінчив в Станиславові. З кінцем 1919 р. зголосився як доброволець до 
Лєrіону УСС і в рядах 2-ого куреня відбув всю в11звольну боротьбу. За Збруче,\\, 
" "Чотирокутнику Смерти" перебув двократний тиф. В бою з Денікінцями біля 
Ляд11ж1111а над рікою Вог попав в полон, з якого втік. Весною 1920 р. під Козятином 
попав в польський по.~он і був інтер1юваний в таборі в Волочиськах. 

Живе в ЗДА. 

Маланчук Дмитро - четар УГА. Нар. в 1895 р. в с. Кабарівці, пов. Зборів. 
Гімназію закінчив в Яворові. Першу світову в.інву перебув в рядах австріі1ської 
армії на російському фронті, а україf1 сько-польську в рядах 4-1 ої Золочівської бри

,..ади. Був в "Чотирокутнику Смерти" і 19 липня 1919 р. згинув в бою з больше
викал111 біля Вінниці, на полях тої Вінниці, звідкіля поход11в його предок Олекса 
Малавчук, якиіі після здушення гайдамацького повстання під проводом Гонти 
Залізняка втік перед москалями і осівся в Кабарі11щі. 

Масловсью1й Осип - стрілець. Нар. З лютого J 895 р. в Заднишів11і, пов. Скалат. 
Початкову школу закінч11 в в Підволочис1,ках, rімназію в Тернополі. Студіюю•1и право 
на університеті у Львові був головою tпортового товариства "Січ". Після розпаду 

Австрії був одним з найбільш активних орrанізаторів Л11стопадового Зриву в Під
волочиськах. В рядах УГА відбув відворот за Збру•1 , тут попав в 1ю.1ьськ111і полон 

і в таборі полонених в Бельську на UІлеськуу помер на тиф. 

Мацук Василь - підхор. УГА. ІІар. 28 грудня 1899 р. в с. І<онюш1ш , 11ов . Роrатнн. 

R 1917 р. служив при 1 5-ому піх. полку. В часі української влад11 був приділе11ий 
до запасної с<>п1і в Рогатині, а потім до запасного куреня в Бережанах, з ним ві
дійшов до 2-ого Галицького Корпусу і брав у•1асть в "Чортківt:ькііі офензиві". За 
Збручем ~акі11•1ив Старшинську школу в Гуті ЧугорськЩ і був пр11ділен11й до 2-гої 

Коломийської брнrади. Після роззброєння галицьких частин полякал111 весною 1920 
року попав в Ялтушкові в полон і був інтсрнова11и1ї в таборі в П роскурові. 

Ж11ве в ЗДА. 

Мокосій Петро - десят1шк УСС. Нар. в 1892 р. в с. Сара11чукн, пов. Бережани. 
R 1915 р. вступив як доброволець до Лє~-іону УСС і в бою під Куропат1111кам11 попав 
в російський полон. В часі революції вступив до к1 1ївських Сі•юв11х Стрільців, 
в рядах яких перебув всю визвольну боротьбу. В 1925 р. виїхав до Канади, а в часі 
туристичної подорожі до Галичини помер 28 квітня 1965 р. в Тервополі. 

Мороз Петро - четар УГА . Нар. 4 лютого 1876 р. Гімназію закін•1ив в Тер
нополі , а правничі студії у Львові. Після сецесії перенісся на фільософічний фа
культет, де студіював історію в проф. Грушевського. Після закінчення студій 
вчив в гімназіях Рідної Школи. В час і першої світової війни, в ранзі хорунжого, 
в рядах 20-ого піх п<>лку брав участь в боях fІад І зо1що в Альпах, де був тяжко 

ранений. В часі української влади був завідуючим держав~н~ми віііськовим11 маrа

зинам11 в Станиславові. В часі відступу УГА за Збручем керував евакуацією 
хар•ювих маrазннів до Камянця. Після звільнення там з активної служби був дн-
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ректором Відділу І І ародн 1,ої Освіти в уряді У І ІР. Після закін•1ення війни вернувся 
до Галичн.111 і знову в•1ив в rімназіях "Рідної Ш ко.111". 

Помер 18 грудня 19-12 року. 

Наrайло Василь - Gулавш1й УГА . ІІ ар. І сі•1ня 1890 р. в с. Бухови•~а х, пов. 
Мостиска. Першу світову війну 11сребув в рядах 89-ого піх,. полку і в 1915 р. 
в Карпата х попав в російt·ьк 11 іі полон, але рі к пізніше вті к з Омска і повернувся 

назад до cr.01 о полку. Піс.1я роnаду АестрІ1 зорІ"анізував в чаt:і !1 11стоnадового 
Зр11 Rу у своїм ce..ii міліцію з 80 охотн1 11<ів (разом зі свої.,1и трьома братами), 

'І якими зголосився до команда1па "Групи Крукеничі " полк. Кравч ука, а цеr1 nри
діш1в йо1·0 як команданта то1·0 відділу до куреня пор. П ідгірного. В цім курені, 

щ.; ком11нда1п t:корострільної сотн і брав, участь в боях з nолякам11 на Хирівському 

фронті аж до відступу rrупи до Ч. с. Р., ЯІ<НЇІ наступив в травні 1919 р. Звід та.\\ 
в І g2З р. приїхав до ЗДА і живе тут до сьогодні . 

Петрів Микола - поручник УГА. Нар. в t:. І<рехівці, пов. Сттнsславів. Гімназію 

з:~кін•шв в Стан11ст1возі, а І -шу світову віі'1ну перебув в рядах австрійсько'і армії, 
як •1етар на іта,1ійському фроfІТ і . В л 11стопаді 1918 р" п ісля розпаду Австрії, зго.10-
снr.ся до рідно1·0 ві Іісм<а. З початком ~·рудня 1918 р. в11їхав fІа фронт під Львів 

і тут, І g ~·рудня 1 !:118 р" під село.\\ Сих ів зпн1ув як ко.,~андант стежі. Похованю"1 
в рідно.чу с..:,1і Крехівці u Стан11славівщ1111 і. 

Присташ Іван - бунчужн11 і'1 УГА. ІІар. Р 1888 р. в с. Лука Велика, пов. Тер-
11опілn. С1уж11в при І З по.1ку улан ів і в ранзі старшого десятника повн1tв с,1ужбу 

пр11 в:іkькові~"1 потції у Львові. Після розпаду Австрії в листопаді І 918 р. зорrанізував 

~<інну сотню і з нею, в рядах І О-тої брнrади, 11ід командою от. Долу да, в наоупі 
ва се.10 Брухов11ч і був ра~1е11111І,. За Збру•1ем, в "Чотирокут11ику Смерти" перебув 
тиф. В І !12R р. пр11був до І<анади, де ж11ве до сьогодн і. 

Русин Зенон - с:111ітар111н"1 четар УГА . 1 lap. 20 жовтня 1895 р. в Жаб1u, пов. 

f(ос'в. Гі\\назію закін 1111в в Ко.1омиї. Служив при 24-тім п іх. полку. В 1915 р. роз
nо11ав ~1еднч11і студії у Відн і і працював як медик в україщькім таборі в Гмінді. 
R часі студійної відпуст1<11 в жовтні 1918 р. взяв акт11вну участь в Л11стопадовім 

1рнві у Львові і тут 11<1 г1 риказ сот. Дм. Вітовського вивісив 1ia вежі .1 ьвівс1>кого 

ратуша українс1,к 1 1й пра11ор. Брав у •1а сть в боях в оборон і л ь вівського Сойму . 
. \1ед11чну службу як хору 11 жнй, з почат1<у повнив 11р11 2-.\ІУ курені бриrади УСС, 

11 поті.\1 11 рн З-тіі1 Бережанській бри 1·аді. За Збручем брав учасп, в nобіднім nоході 
н:~ Київ ,а ГІіL.1Я відступу з 11 ьо1·0 зорrанізував лі 11нн11ю для т11фоз1ю-хвор11 х в Де
па><ші. В 'іас і ліквідації УГА весною 1 !120 р. по11ав в польс1>к111"1 полон, був інтер

нова11иі1 в таборі на До,\\бю, звідта.\1 втік і у Відні в І 926 р. закі1Р111в ,\1ед11чні 

t'Т\';J.ЇІ. Жнве і с лікарем в Німсч• 111 н і. 

Савчун Летро - поручн11 к УГА. ІІар. 11 л 11пня 18!12 р. в Угринові, пов. Сока.1ь. 

Першу світову вііін у перебув в рядах австрійської армії на італійському фронті 

З розпадом АвстрІ1 зголосився до УГА і пр<щював в Окружній Ві1'іськовіі1 І<оманді 

в Колом11ї. За Збручем в "Чотнрокутвику Смерти" 11еребув двократн111"1 тиф, а після 

ліквідації УГА, вrс~юю І 920 р" був інтернован 11 ~1 поляками в таборі в Домбю nід 
І(раковом. Був упра вителем школи в Бережанщнні, а від І fЦ() р. уч11тс11см в Бере· 

ж11н;1х. По.\\ер б~о1 о жовтня 1957 р. у fГю !"!орку. 

Сенч1ща Ярослав -- четар УГА. Нар. 1 л11 пня ІН95 р. в с. Рі вня . пов. І<алуш. 
Г•.,шаз·ю закінчнв в Пере~111 шлі. В липні 1915 р. Вl'Туш1в до Лс 1·іон у УСС, але •юті.\1 

псренеслн йо1·0 до -15-ого піх. полку. В то.11у •1ас і покінчнв Старu111нс~,ку !ll i;o.~y 

і fіув 11ереведе11ні'' до І О-ого піх. по,1ку, з н11 ,\1 брав у•1асть в боях 11 а росіі'ю,~.:ому 
rІ)ро1пі, попав в· часі офе11з11в1 1 Брусілова в полон. з якого вті к і nовер11уво1 .~о 
кQша І n-01·0 11 іх. полку в І lово.\1у Сз 11 •1 і. В рядах УГА по;:1111в с1ужGу команданта 
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чети 4-ої сотні, в курені пор. Блавацького, 4-ої Золочівtької бр11rади. З частинамн 
тої бриrади брав участь в tлавніі1 Чортківсь1<іі1 офензиві. За Збру11ем, в •· чотиро
кутнику Смертн'·, перебув тиф, після .~; к відації УГА попав в польt:ькнй полон, 

ал е втік з табору в Фрндрннівці до 5-ої Харківської дивізії, а літом 1920 р. nе
рей,шов з rен. Кравсом до Ч . С. Р. Ж 1 1Rе в Канаді, в місті Торонто. 

Сітницький Микола - поруч 1н1к УГА. Нар. б грудня 1884 р. в Комарні. У•1и

тельську Сел1інарію закін чив в Самборі і був у•11пелем при Семінарії в За.1іщиках. 
R часі І -шої світової війни брав участь в боях в Карпатах, як зви•~аііш11"1 стрілець, 
а після зак.ін•1е11ня Старшинської школи в Кош1щях, як хорунжиі1, був r1риділен11іі 

JІ() полевої радіо-стації в Кірлібабі. За української влади З1"1Онтував радіо-стацію 

і "ув її кома11дантом з початком в Стан11славові, а поті,,1 в Ка.,1я1щі. Тут пережиз 
ж<~хливу пошесть тифу, а в часі зірваш1я 11 еприродного t:оюзу УГА з Черво11ою 

11рмією був арештований большевю<а.,1и , сидіс в тюрмі в Одесі, Л\ш<олаєві, а вкі1щі 
був в Харкові , де був телєrрафістом у міщевіі1 радіо-станції. В 1922 р. вер11увся 

до Галичш1и і був дире1порО.\І прнватної жіночої 1·імназії в Перем11шлі . Помер 
2-oro Rересня І 934 р. 

Тиктор Іван - четар УГА. І І ар . б м111ня 1897 р. в Краснім, пов. Золочів. Гім

назію кінчив у Львові і Рогатині, а матуру здавав у Відні. В серпні 19 14 р. вступив 
110 Лєгіону УСС і був справником в сотні Будз11новського, а від 19 17 р. був прнді
лений до Рекрутуючого Уряду УСС. Був за Збручем і в "Чот11рокутш1ку Смертн" 

пРребув тиф і був інтенданто,,1 в 1-шііі брнrаді УСС. Після вій~щ разом з друг11м11 
.кол. УСС зорrанізував найбільше пресове видавн~щтво у Сх. Галичині, під назвою 
"Українськ;~ Преса", яке видавало щоденн1 1к "/І ов111і Час", півт11жневик "Наш 

Прапор", т11жневнки "Народна Справа", '-Комар", "Наш Лемко" і міся•1ник "Дзві
ночок". Це видавництво видало "Велику Історію Україш1", "Історію Українського 

Ві1ісь1<а", а до внбуху 2-гої Світової вііі1 111 в11дало 400 різн11х книжок. В цьому 
видавництві праLtювало nо1-1ад 120 t:півробітш1кі в, - редакторів, адм1111страторів 

і друкарів. На емі1·ра11ії в Австрії, а опісля в І<анаді продовжує с:вою видавн11чу 

діяльн ість. Ж11Rе у Канаді. n місті Ві 1ш іпеrу. 

Тихий Дмитро - поручник УГА. Нар. 10 верео1я 1895 р. в Бабинцях, лов. 

Рогатш1. Гімназію закічив у Львові. В часі І-шої світової війш1 служнв при 28-мім 

і 9-тім п іх . полках, а після закін•1 ення Стnршинської школн брав учаt:т1, в офе11з11 в.і 
армії ген . Макензена. Після закінчення стар1ш1щ:ького курсу машшювого кріса 

був приділений до 90-oro п іх. полку, з яким брав участь в боях на Волин і, а вкінні 
відбув похід весною 1918 р. на Украї11 у до міста Одеси . П ісля ропаду Авt:трії зго

лосився до УГА і в грудн і 1018 р. з групою галицькнх новобранців прибув !Ш 
волинський фронт до rрупи отамана Оскілка. Вер11 увш~1сь звідтам ftазад до УГА 
був командантом скорострільної с:от11і при І І-ті1"1 Стр11~ю,кій бриrаді . Після під

ступного роззброєння поляками тої чаt:тини весною І 920 р. в Ялтушкові nопаІІ 
в польськиі1 поло11 і перебував в таборі в Тухолі на Поморю. Ж11ве R ЗДА. 

Тишовницьк11й Омелян - четар арт1111єрії УГА. І/ар. 21 лютого 189!1 р. в с. 

Гута Боянівська , пов. Ниско. В 11 хова.вся FІ с. Довголука, пов. Стриї~ . Бат~.ко уро
дженець се.1а С нневідсько В1.1жне, пов. Ском. Ло rімназій ходнв у Стрию, .1'/~,вові 

і Відні . Старu111нс~.ку ш колу артилєрії закі ~!чн в в Братиславі в сі чні \!)( 8 р. Від 

січня до листопада 1918 р. перебував на фронті над П іявою в Італії в 2~-ому по.1ку 
nолевої артилєрії. Вернувшись з фронту, негайно в л ис:тоrшді І 918 р. згол11~.:1 1 яся 
до УГА і в її рядах як четар І І-ого гарматного полку пр11 І І -ій Стр11йській, бр11-
rаді перебув всю польсько-мос1<0вську кампанію. Після підступного роззброєння 

УГА поляками весною 1920 р. був іt1тер1юва11ий в таборі в Тухо:1і . звідтам Rтік 

в жовтні 1920 р. через Німечч 1111 у до Ч . С. Р. і тут в І 925 р. закінчнв В11соку Гір
ничу Академію в Пшібрамі . Жнве в Лос Анджелес, Каліфорнія, ЗЛ.А . 
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Фацієвич о. Юлія11 - капелян УСС. Нар. в 1876 р. в с. Поілів, пов. Калуш. 
Гім1~азію закінч11в в Станиславові, а теольоrічні студії у Відні. Був парохом в селах 
Кнігин11•1 і Стріл11ськах І Іових, пов. Бібрка. Був полевим капеляном Лєrіо~1 у УСС 
в роках 1916- 1918 11а фронті в Соснові і в Куровичах. Перед походом :У'СС на 

Україну, вес1юю 1918 р" на пр1~nору•1ення нашого Велико1·0 Митрополита Кир 
Андрея обняв парохію в с. Стрілщ:ька Н ові, пов. Бібрка і тут душ11астирював до 

своєї смерт11, яка настуш1ла 4 черF111я 1928 р. 

д·Р Федеішо Ілпрій - хорунжий УГА. Нар. 22 липня 1900 р. в У1·ринові, пов. 
Сокаль. П k.1я відродження украї11с1,кої держави вступив до рідного війська і в рядах 
хороброї 5-тої Сокалhської бригади, в ранзі хорунжого, перебув 1ia фроюі всю поль
с·hкО-.\\Осковську 1сам11анію . За Збручем, в "Чотирокутнику Смерти" перебув дво

кратн111ї 1 11ф . ...lO Гали•1и~1и вернувся в 1923 р. Опісля закінч~1в медичні студії у Відні 
і був лікаре." з початку в Народній Лічниці у Лhвові, а опісля в Українськім шпиталі 
ім . М11тропол11та Шептицько1·0, як спеціяліl'т отоляринголог. В 1948 р. приїхав з І-І і

ме•1•111н11 до Канади, о~.:ів в місті Торонто і тут помер 21 лютого 1949 року. 

Хомпк Степан - вістун УСС. Нар. 2 грудня 1897 р. в Самборі. До rімназїі 
1•чащав в Перемишлі. В 1917 р. зголосився добровольцем до Лєrіону УСС, з :~к11м 
весною 9118 р. переїхав на Україну і браз у•1аст1-> в бою з большевиками під містом 
Запоріжжя (Олександрівськ). В Листопадов11х Днях брав участь в боях з rюлякам11 
і оборо11яв буд11нок Головної Пошти і Сойму, опісля в берез11езііі офензиві УГА 1919 
року під Гоrюдком попав в Янівськ11х лісах в польський полон, в як<>му перебув 

n таборах 13адовіце і Варшаві до кінця І 92З р. В І 944 р. виїхав з Німе•1чини до 
Ве11е.1уелі, а звідтам в 1957 р. до ЗДА, де під Ню Йорком є власником вакаціііної 

осе.1і. 

Цимбала Степан - пору•1н11к УГА. Нар. 4 січня 1890 р. в с. Стрілки, пов. Бібрка. 
Гі~1наз'ю закінчив у Львові. Однорічну вій ськову повинність відбув при 4-ому nix. 
ПОЛК)'. а страш11нську школу скінчив в Берні на Моравії. В •1асі І-шої світової ·в ійн11 , 
в рядах 4-ого піх. полку, був на російському фро1пі три рази ранений. Як. інтенда11т 
7-ої кінної ди візії вес11ою 1918 р. відбув похід на Україну. Після розпаду Австрії 
зголосився до УГА , був nокликаш1й до І нтендантур11 при Начальній Команді і J~ей 

пост сповняв аж до кінця існування УГА. З частинами б-тої Стрілецької дивізії 1·ен. 
Безrучка в тпа:;ні 192() р. відс1 упив з І( 11 єва і так Jакін•111в свою воєнну службу. 

Ж11ве в ЗДА. 

Шепаров11ч Юл'яt1 - ота11а11 УГА. Нар. 16 лютого 1886 р. в с. К.олодіївка, 

пов. Сташ1слааів. Гімназію закін•1ив в Станщ·лавові, а право студіював на універ
с11теті у Львові. Першу світову війну перебув як старш1ша артилєрії 11а різних 
'f~ронтах. Після розпаду Австрії, зголосився до УГА і в сі•1 ні 1919 р. внїхав :~к 
командант сташ1славівської батерії 11а фронт під Львів і в складі З-тої Бережанської 
бр111·ад11 11сребув ВlїО польс1,1<у і московську війну, будуч~1 команда~1том З-ого гар

матного полку. В •~<"Ісі ліквідації УГА був шефом штабу повстанського загону от. 

Во.~инця. Повср11увш11сь літом і 920 р. до Га11и •1 и11и розв11н ув дуже жваву і широку 
д.іяльн іст1, на кооперативному полі як на чаль11ий директор могутньої фінансової 
і торгове.~ьної у~.:тановн " Центро-Союз" у Львові. Був головою 1<омбатанн:ької ор

rан:зації "Молода Громада" у Львові. 

Помер на е.\\і1 ' ра~1ії в Н іме•І'н1ні, в місті Мюнхе11, 2Н л11пня І fЦ!) р. 

Шеnарович Лев - і11женер, сотник УГА. Нар. ~ берез11я 1888 р. в с. Колодіївка, 
пов. Ста1111с.1авів. Гімназію закін• 1 11 в в Коломиї, а політехні1<у. :1 дипльомом інженера
елє1<трика в Карльсру1·е в Німе• 1 •11111і. В •iaci І -шої світової ві~.11 и служнв при телє1·ра
фіч11ому полку вступ11і сотника. В ча сі Листопадоwго Зр11ву перебрав у Jlьзові Го

ІІОВfІ У пошту і телнрафічну централю, з якої повідом11в про nста11овлення ЗО УНР. 
Потім був І\ОмаfІдантом Звідомно1·0 полку в Станнсалвові, а в л1111ні 1919 р. телЄІ'ра

фіч1111м рефере1пом np11 Начал1> н і ї1 Команді УГА. В •1<"1сі зірва11ня 11р1~мусової ::лу кн 
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УГА з Ч ерво1юю армією, перебуваючи в техні чнім курен і в Балті, навязав звязки 

з українськими повстанцями і п рич инився до переходу Техн іч ного куреня в квітні 
І 920 р. на сторону Дієвої Армії під командою r·ен. Павлен ка. Після віііни у Львов! 

очолював відділ відомої берлінської фірми Сіменс А. Г. 
Помер 11<1 еміrрації у Кракові І червня 19.J І року. 

Шеnарович Роман - четар УГА. Нар. в 1890 р. вс. Колодіївка, пов. С-1а1111славів. 
Гімназію закінчив в Станиславові. Після закінчення старшинської шкот ~ артелєріІ 

в австрійській армії, повнив коротко службу в Звідомному полку УГА, а від червня 
19-19 р. в 1-шііі Кінній бриrаді як старшина для доручен 1, штабу бриrади і коман

дант штабової сотні. В бою проти кінноти коза•юї бр111·ад11 Склярева (Добрармія) 
в жовтні 1919 р. під Дашевом взяв до полону інтенданта тої бр11rади з усією касою 

і був імснованиї1 четарем. Як звязковиіі старшина був відрядже1н 1іі до nовсrан

с1.кого штабу отамана Чучупаки в Холодному Ярі і разом з повстанцями Зf111щ11в 
п:~нцерний большевицький поїзд біля Голт11. З 1 -шою Кінною бр111'адою, як .:~дютант 
К()манданта от. Едмунда Шепаро11и•1а, переt1шов до Дієвої Армії УНР, а в листопаді 

1 !)20 р. виїхав до Ч . С. Р. і тут закінчив В11соку Торговельну Шко11у в Праз! 
з д1mльомом інженера-економіста. Після повернення до Гаш1•1 и1ш був урядовце.,1 

"Спілюt експльоатації поrасової солі" у Калуші. 
П ропав без вісти в 2-1·і1"1 світові й вііі11 і. 

Шеnаров11ч Юрій - четар УГА. Нар. 5 травня 1897 р. в с. Колодіївка, пов. 

Станиславі в . Гімназію закінчив в Коломиї, а економічний факультет в Празі. Як 
І 6-лІТІ~ ий доброволець вступив до Лєrіон у УСС. Старш1шську школу закінч11в в Єr·ен
дорфі на Мораві. В •1асі 2-ого відвороту УГА був кома11дантом пробоєвої сотні 

І -шої бри~·адн УСС, тяжко ране11 ий І З .1ипня 1919 р. під Садкам11 в кри вавім бою 
з кіннотою r·ен. Желіховс1,кого. Був в 1920--1921 рр. інтерноваtнrіі в польському 

таборі Пікул 11ч і під Пере.'>І и шлем. В 1927 р. пра1\ював як началь1111 й директор Пові
тового Союзу Кооператив в Бучачу , Сокалі j Бережанах. Жнве в ЗДА. 

Щеснюк Роман -- санітарний хорунжий УГА. Нар. 23 • r ервня 1895 р. вс. Сосниця, 

пов. Ярослав. Першу світову віr1ну перебув в рядах 34-го пі х. полку і з цим nолко,,1 
брав участь в кровавих боях на росії~ському фронті над рікою Стохід на Волю1і. 

В травн і 1918 р. переїхав полк до Альбанії і тут перебув тяжку пошесть малярії. 
Вернувшись при кіfщі грудня 1918 р. домів, вступив до рідної армії і в рядах б-тоі 
Равської бриrади (1<омандант сот. Юліs111 Голові11ськ ий) перебув всю нашу визвольну 
боротьбу. За Збручем перебув тиф , а rю ліквідації УГА був і 11 терновани~і nолякамw 
в таборі в Фрндріхівціі, звідк11 втік і поверн увся в рідн і сторон 1 1 . 

Живе в ЗДА, в місті Детройті. 

Юркевич Осип - пору •1 11ик УГА. ІІ ар. 25 сі чня 189-4 р. в містечку Біл11 й Ка \\і 11 ь, 
ко110 Золочева. Гімназію закі 11 •111 в в Колом11ї. Першу світову ві rіну перебув в рядах 
80-ого піх . полку і був 11ідr1 есений до ступня четаря. Після розпаду Австрії бр<МІ 

участь у льві вських боях, як кома11дант за:юги австро-угорськоr·о банку, а під Льво
вом в І -му полку УСС, в З-му курені був командантом З-ої скорострільної t·от11 і. 
В Чортківській офензиві був командантом 2-ої сотн і, І -го куреня, 7-ої Львівської 
бр11rади і за Збру•rем перебув долю і недолю того полку в боях з большевнкам~1 
денікінцями. Живе в Канаді, в місті Едмонтон . 

Ясеновський Евстахій - десятник УГА. Нар. З І жовтня 1899 р. в с. І<обнлія. 
nов. Збараж. В часі Лнстопадового Зр11ву розброював місцеві стающі австрійсько) 
жандармерії, а в другій половин і л истопада І 918 р. зголопrвся добровольцем до І-го 

Іlодільськоr·о полку ім. от. Петлюри і тут покі н•1нвш 11 курс рахункових підстарш 1111, 
працював в штабі куреfІЯ як рахув ков11й, а пі :щіше був перенесе1111й теж як раху11 -
ков11й десят11ик до штабу 21-шої Збаражської бриrад11 і за Збручем. в "Чо1 нро
кутннку Смерпt" перебув жахл11 ву пошест~, т11фу. Ж 11 ве в ЗДА. 
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ПРЕСОВІ КОМУНІКАТИ 

"СТ АНИСЛАВІВСЬКИй ГОЛОС", 
ч . 5, з дня 19 ли.стоп ада 1918. Стор. 2-3. 

ПЕРЕйНЯТТЯ ВЛАДИ НА Г АЛИЦЬКІй УКРАVНІ В РУКИ 
УКРАУНСЬКОV НАЦІОНАЛЬНОУ РАДИ 

Станиславів. Вівторок дня 12. ц. м. в залі "Народного Дому" Україн
ська Національна Рада скликала станиславівську інтеліrенцію, щоби 
скласти зв іт зі своєї діяльности й одержати директиви до дальшої праці . 

Збори вибрали предсідником посла д-ра Бачинського, а реферат 

про діяльність Національної Ради виголосили надрадник Мирон і др. 
Бачинський. 

Надрадник Мирон переповів коротко перебіг перейняття влади 1. 
ц. м. в украі:нські руки у важніших урядах, в старостві, дирекції заліз

ниць, маrістраті, на пошті і в двох полках: 95-ому і 20-ому. В усіх 
урядах були вже приготовані на передачу влади і ждали тільки приходу 

українських властей. Після усунення польської влади зорrанізовано Укра
їнську Національну Раду, в склад якої увійшло 1 О членів, а 11-ого проф. 
П. Чайк,вського настановлено комісарем для міста Станиславова. 

Про діяльність Української Націо.нальної Ради з.вітував посол др. 
Бачинський. Найважливішим завданням - говорив референт, - було 
вдержати залізничий рух, мимо страйку польських урядників, втримати 

лад і порядок у місті , при допомозі оружної сили без проливу крови, 

перевести скріплення війська оголошенням мобілізації і прийти до по

розуміння з національними меншинами жидами і поляками. З усіх то 

важких завдань вивязалася Українська Національна Рада як можrна 

найкраще. Рух залізничий, мимо тижневого вже страйку польських уря

довців, завдяки невтомній праці наших залізничників, зовсім правильний, 

лад і порядок у місті в такий критичний час зразковий, військо скріплене 

новою мобілізацією, а національні непорозуміння усу.нені покищо зор

rанізованням Тимчасової Адміністраційної Комісії, в склад якої входить 

1 О українців, 6 жндів, 5 поляків і один німець. До цеї адм іністраційної 

комісії належать апров ізаційні {:Прави , фінансові й справи опіки над 

убогими верствами міста Станиславова. Виключені є справи характеру 
пол ітичного. Щоби од.на нація в злуці з другою не мали над собою ne-



реваги, зроблено застреження , що без згоди одної нації, не можна рішати 

про ніякі справи . Поляки з і своєї сторони зложили зая.ву, в якій подали 

услівя співпраці . З поміж точок заяви інтересні ті , в яких жадають не

нарушимости мови у внутрішному урядуванню і неуживання польських 

урядовців до служби, що виходилаби на шкоду польській державі. 

Після скінчення рефератів з ібрані брали живу участь у дискусії, 

порушуючи ряд пекучих справ і важних проблем. Національній Раді 

одноголосно висловлено довіря і через аклямацію затверджено єї в до

теперішному складі. 

Бучач. Дня І. ли..стопада 1918 р. відбулися тут збори народних де
леrатів. Вибрані на тих зборах урядники зайнял и вже свої становища. 

Завдяки вмілому та дбайливому зарядові повітового комісаря дра 
Боцюркова, та військового команданта міста п. отамана Лучкова в місті 
панує зразко1вий лад і спокій. Апровізаційні в ідносини тепер багато кращі 
як за часі.в польського уряду. Відновою поштового руху зайнявся п. Сіяк. 
Щоби достарчити українським поштовим урядам здібних маніпулянток, 
п. Сіяк уладив курс для поштових практиканток. По .селах відбулися 
зібрання, на яких обрано нових громадських старшин. 

ОСТ АННІ ВІСТИ: 

ЗАВЗЯТІ БОУ НА ГАЛИЦЬКОМУ ФРОНТІ. ПЕРЕПОЛОХ У ЛЬВОВІ. 

УКРАУНСЬКЕ ПРЕСОВЕ БЮРО. Постій , 21-го лютого 1919 р. 

Пресова Квартира з Начальної Команди Галицької Армії доносить: 

Бої, які розпочалися ще 19. лютого на ріжних баєвих лініях, про
дпвжуються та набирають сили, що до завзятости . 

Біля Львова на схід і північ зглядний спокій. 
На південь польська артилерія обстрілювала Оброшин, не нанісши 

селови ніякої шкоди. 
На захід. в ід Львова продовж лінії Городок-Перемишль йдуть даль

ше завзяті бої. Тяжкі боротьби приходилось зводити між и.ншими rрупі 
отама11а Долуда. Всі протинаступи , зусилля ворога відзискати утрачені 
місцевости в цілі охорони і безпеки зал ізничого шляху Львів-Пере
мишль були кроваво відбиті. Ворог поніс тяжкі страти . Важка задача 
наших війсь(( удержати в перерві рух по зал ізнич ім шляху Львів-Пе
ремишль повелася. В ід трьох днів вся 1<ИЙ рух зал ізничий, а навіть 
телєфон ічннї1 м іж Львовом і Перемишлем зовсім перерваний, головно 
у відтинку Заріча. 

Паніка та переполох, який оволодів мешканцями Львова ще 17. лю
того, що дня змагається. З льв івсь((ого головного двірця виїхало вчора 
чотири по·їзд..и безпосередно один по другім в сторону Городка. Ух за
держано в Мшані. 

Великими успіхами може повеличатись rрупа, що оперує на лінії 
Рава Руська-Немирів. Вчора вечером наші хоробрі війська заняли оста
точно залізничий д1вірець Рава Руська та західну частину самого міста; 
по вулицях йде бій. Наші йдуть з бравурою. Поляки понесли тяж кі 
втрати головно в убитих. Залізничий шлях Рава Руська---Любачів 
і в сторону Жовкви перерваний нашими військами. Завзяті боротьби 
на сій лінії йдуть дальше. 
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МІСІЯ АНТАНТИ В НАЧАЛЬНІй КОМАНДІ ГАЛИЦЬКОУ АРМІУ 

УКРАУНСЬКЕ ПРЕСОВЕ БЮРО. Постій, 22-го лютого 1919 р. 
Пресова Квартира Галиць[{ОЇ Армії доносить: 

Сьогод.ні о годині 1-шій з полудня прибула зі Львова до міста постою 
У[{раїнсь[{ОЇ Началь.ної Команди Галиць[{ОЇ Армії місія з Антанти в то
варистві війсь[{ового преподобни[{а о. Каляти. На залізничім двірци 
повитав членів місії Командуючий Галиць[{ОJО Армією rенерал Павленко 
і шеф штабу полк. Курманович враз зі своїм штабом. В склад місії 
входять слідуючі особи: від Анrлії: rенерал Carton de Wiart, полк. Maule, 
полк. Smuchy; від Франції : rенерал Berthelmy, майор Vica ire; від Італії: 
майор Stabile, пор : Porgolesi; від Амер[{и: проф. Lod і пор. Foster. 

З двірця удалась місія разом з представниками Галицької Армії 
до бюра шефа штабу Галицької Армії на спільну нараду. 

ПОВОРОТ MICIV АНТАНТИ ДО ЛЬВОВА 

УКРАУНСЬКЕ ПРЕСОВЕ БЮРО. Постій, 2З-го лютого 1919 р. 
Пресова квартира 1-1. К. Г. А. звідомляє : 

По конференції членів місії держав коаліції з Начальною Командою 
Галицької Армії, яка тревала до З.ЗО по пол., ціла місія Антанти відїхала 
2З-го лютого з поворотом до Льва.ва. 

ОСТ АННІ ВІСТИ: 

Приїзд Петлюри до Тернополя. 

УКРАШСЬКЕ ПРЕСОВЕ БЮРО. 
Тернопіль, 23-го лютого 1919 р. 

В переїзді задержався Головний Отаман Петлюра на короткий час 
в Тернопол і. На двірці привітали його: Головний командант постачання 
армії полк. Стефанів, Окр. Командант соп1. Комаринський, повіт. комісар 
др. Білиньский та инші заступники ц11вільних і військових властей . Ло
четну сотню виставила гуцульська сотня У.С.С. та ударна чета терно
пільСЬ[{ОГО Пол[{а ім. Петлюри . Від полку йо1·0 імени зявилася делєrація, 
яка привитала свого полкового батька. 

Приїзд Петлюри до Станиславова. 

УКРАУНСЬКЕ ПРЕСОВЕ БЮРО. 
Станиславів, 24-го лютого 1919 р. 

Сегодня о годині 10 перед полуднем приїхав до Станиславова Ота
ман С. Петлюра. На двірці привитали його през11дент Ради Державних 
секретарів др. Голубович, Тов. Держ. Секр. Військових Справ Бубела 
враз з заступниками Військового Секретаріяту, Держ. Секр. Внутр. 
Справ др. Макух, Держ. Се[{р. Шляхів Мирон, дир. зал ізниць Лисий, 
Окр. Командант Станиславова отаман Рожанковський та представники 
цивільних і військових властей. Головний Отаман переглянув підчас 
відігран.ня національного гимну почетну сотню, привитався з заступни
ками властей, які вийшли на його привитання і опісля відїхав в місто. 
Враз з Головним Отаманом приїхав Держ. Секр. Судівництва Бура
чинський. 
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В. В. К. 91. де з дня 15 марта 1919 р. 

Іменування товариша Секретаря п. Петра Бубелу отаманом. 

Розряд XXXIV 

Дня 1. марта 1919 р . 

На внесок Секретаря Військових Справ п. полковника Курмановича 
- іменувала Рада Державних Секретарів п . сотника Петра Бубелу ота

маном, що належить в "Вістнику ДСВС" оголосити. 

Станиславів, 15. марта 1919 р. 

За Раду Державних Секретарів : 

Др. Сидір Голубович, в.р . 

ПРОТОКОЛ 

списаний в дни 2-го падолиста 1918-го року між парляментарами 

українського населення а між парляментарами польської міліції 

міста Рудки. 

Присутні 

Зі сторони української: от. посол Стефан Снишкевич, 

от. декан Анатоль Ковальський, 

от. совітник Симеон Кульчицький, 

радник йосиф Кульчицький, 

поручник Теодор Швець, 

др. Олександер Марітчак і 

от. Юрий Кміт. 

Зі сторони польської: п. Адольф Бєнєцкий, 
от. кан. Михайло Войтась, 
п. Генрик Камінський і 

п йосиф Лясота. 

Польська сторона складає осьвідчення, що віддає до диспозиції 

репрезентації українського населення оруже і амуніцію своєї міліції, 

призначеної мя міста Рудки , котре то осв ідчення українська сторо.на 

принимає . 

Віддання оружа і амуніції має наступити в нинішним дни. 

Рудки, дня 2. падолиста 1918. р. 

(Тут слідують власноручні підписи вс іх одинадцятьох nарляментаристів.) 
Замітка: Текст цього історичного протоколу передав нам до друку кол. хор. УГА, 

о. прелат Петро Голинський, що живе в Німеччині, в Мінхені. 
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ЗАВВАЖЕНІ ПОХИБКИ 

Просимо справ11ти в І-му томі: 

Стор. 80. Під знимкою Команди 111-г.о Корпусу УГА додати: пор. Роман Макух. 

Стор. 85. 16 рядок з11изу, мас бут11 чет. Крайчик, а не Кравчик. 

Стор. 96. 6 рядок згори, мас бути: сот. Остап Луцький, а не Мирон. 
Стор. 102. З рядок зиюу, має бути: під Монастирищем, а не лід Монастириськами. 
Стор. 103. При кінці нарису пр.о 8-му Самбірс1,ку бриrаду, додати: "Останнім коман-

дантом 8. Самбірсьної бриrад11 (8-ий полк) в часі злуки УГА з Червоною Армією 
був сот. Шмід, його адютантом пор. Гр. Яовик, а начальником оперативного 
штабу пор. Куnчанко." 

Стор. 104. 18 рядок з1·ор11 має бут11 :Осип Табака, а не Микола. 
Стор. 109. 8 рядок згори має бути: в селі Славятині, а не в Словятині. 
Стор. 112. 14 рядок згор11 має бути: хор Осип Бережницький, а не хор. Іван. 
Стор. 123. Під знимкою має бути: десятник Мих. Чайківський, а не вістун. 
Стор. 126. 5 рядок згори має бути: сот. Микола Кошак, а не Кощак. 
Стор. 160. Під знимкою має бути підпис Андрій Гладишовський, а не Гошовський. 
Стор. 18 1. 9 рядок знизу має бути: Прудиус, а не Продиус, дальше, в цім сам.ім рядку 

має бути : чет. Слеченюк, а 11с чет. Семенюк. 
Стор. 181 . 6 рядок знизу має бути: хор. Яосиф Максимюк, а не х.ор. Микола. 

Стор. 182. 24 рядок згори має бути: сот. Богдан Білинський, а не сот. Євген. 
Стор. 183. Останній рядок має бути в Рудниці, а не в Рибниці . 

Стор. 209. 4 ряд.ок знизу, має бути: лор. О. Біндач, а не лор. Піндач. 
Стор. 218. В нотці, в 2 рядку, має бути: Шереметинський, а не Шеремецінський. 
Стор. 267. Під знимкою має бути: був хорунжим, а не поручником. 
Стор. 307. 19 рядок знизу, має бути: о. Василь Дубицький, а не о. Іван. 
Стор. 574. 26 рядок знизу; дальше стор. 578, 2 рядок згори, а вкінці стор. 578, 13 

рядок знизу, має бути: чет. Альфред Козак, а не чет. Е(двард). 
С'тор. 596. 8 рядок знюу і на стор. 604 під знимкою має бути: д-р Пилип Деркач, 

а не д-р Петро. 

Стор. 666. Сот. Куріца помер З листопада 1937, а не З грудня 1935 р. 

Просимо справити в 11-му томі: 

Стор. 43. 10 рядок знизу, має бут11 Мурмулюк, а не Мурмилюк. 
Стор. 104. 5 рядок згори, має бути Рибчука, а не Рибачука. 

Стор. 107. 14 рядок знизу має бут11 козанами, а не поляками. 
Стор. 312. Опущено прізвище сот. Олексииа Жигмонта, який був підвищений до 

ступня с.отника. 

Стор. 333. Летунство, іменовані сотниками : пору•111ик Фост·аковський, Степан, - має 
бути Іван. 

Стор. 337. Після слова: четарям~1, опущено слово: хорунжі. 

Просимо справит11 у ІІІ-му томі: 

Стор. 8. 2 рядок знизу, має бути давних, а не даних. 
Стор. 32. 17 рядок знизу, має бути: я відчував, а не а відчував. 
Стор. 92. 6 рядок знизу, має бути: З-тої, а не ЗО-тої. 
Стор. 95. 2 рядок знизу, мас бути : Секретарів, а не Секретар.іятів. 
Стор. 154. Внизу під знимкою Рома11а Шепаровича має бути: четар кінноти, а не 

кінности. 

Стор. 173. 16 рядок знизу, має бути: Це перебрання, а не nеребарння. 
Стор. 174. 4 рядок згори, має бути: зорrаt1ізував, а не зарrанізувсrв. 
Стор. 185. 7 рядок згори, має бути: в архівах, а не в архіва в. 
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Пор. Андрій Палій : Товариство "Молода Громада" 185 
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Х. Полк. Аркадій Валійський: Похід Українських Армій на Київ 208 
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Видання дмитра Микитюка: 

І. "УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА АРМІЯ" 
(Матеріяли до історії УГА - Том І-ий) 

Книга має 674 сторін великої вісімки, понад 300 світлин і 8 мап. 
Ціна (знижена) 8 долярів. 

ІІ. "УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА АРМІЯ" 
(Матеріяли до історії УГА - Том 11-ий) 

Книга має 382 сторінки великої вісім1ш і понад 100 світлин. 
Ціна (знижена) б долярі в. 

ІІІ. "УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА АРМІЯ" 
(Матеріяли до історії УГА - Том 111-ий) 

Книга має 234 сторінок великої вісімки і 65 знимок. 

Це монументальні 1<ниги про славетн і дії хороброї і лицарсько 
Української Галицької Армії. Цей вели1<иіі, спіль11иї1 , і сторично-воєнниt= 
збірник, написали понад 50 визначних старшин УГА всіх родів зброї. 

Ціна 5 долярів. 

IV. "УКРАІНА У ВІйНІ ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ" 
Написав командант З-тої Залізної Дів із ії Дієвої Армії, ген. Ол. Удовиченко 

Книга має 180 сторін ~великої в іс імки, 90 світлин і 10 мап. 
Ціна (знижена) 2 доляри . 

V. "ПОЛКОВНИК ВАСИЛЬ ВИШИВАНИЙ" 
Написав отаман УСС, д-р Н. Гірняк. Цікава студія про по·лковника 

Української Армії, великого приятеля українського народу, архикнязя 

Вільгельма Габсбурrа. Книга має 72 сторінки і 10 світлин . 

Ціна І доляр. 

VI. МОЛОДІСТЬ І ПОКЛИКАННЯ 
о. РОМАНА ШЕПТИЦЬКОГО" 

Про юні літа нашого Великого Митрополита Кир Андрея , написані 

рукою рідної мами, rрафині Софії з Фредрів Шептицької. 
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Сторін 152, великої вісімки і 10 св ітлин . - Ціна З доляри. 

Замовлення спати: 

Mr. D. MYKYTIUK 
386 Selkirk Ave., 

Winnipeg, Man., Canada. 
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