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Яким Ярема 

Сотник УГА 

НАД сяном 
Листопадові Дні в Перемишлі - Подіі і міркування 

Від Видавництва: 

Передруковуємо тут розповідь кол. сотника Українських 
збройних сил у Перемишлі Якима Яреми, яка була поМ1іщена в 
органі українського стрілецтва в Німецькім Ябліннім (Чехи) в 1921 
році, в шістьох його числах (9-14). Писана і друкована була ця 
розповідь частинами впродовж трьох місяців, тому її рівень не 
однаковий: кінцеві розділи слабші як початкові. 

Числа "Українського Стрільця" належать нrині до ~вийнятІ<'О
вих публікацій, а ця розповідь є єдиним з українського боку, 
доволі джерельним матеріялом до історії Листопадових Днів 1918 
року в колишній нашій княжій столиці над Сяном. Тому ми цю 
розповідь передруковуємо. 

Передруковуємо цю розповідь з деякими неістотними для 
Листопадових Днів скороченнями, затримуючи мову і правопис 
ориrіналу. Не займаєм.о нашого стано;вища до факт1в та їх описів, 
ані до критичних заІВ'Ваг а~втора по адресі деяких українських 
і неукраїнських політичних, громадських і військових діячів, бо 
ці справи вимагають досліджень. Зазначуємо тільки, що автор 
розповіді виявляє виразно симпатії до близьких йому світоглядово 
осіб та стоїть під сильним впливом домінуючої в 1917 і 1918 роках 
теч!ії л'іберало-демократизму, яка ~внесла стільки докринерства, 
забріханости, брутальности та зоологізму в політичне й громад
ське життя народів і людства . 

•• * 
Де срібнолентий Сян плИІВе, оттам і перВІОпочатки нашої невдачі. 

Нема найменшого сумні·ву, що найrважнішою нашою позицією в падо
листові дні була лінія Сяну, яку ми не зуміли утримати. 

На вічах говорилось раз в раз про Сян як нашу майбутню полі
тичну границю, в щоденній українській пресі читалось часто "Геть, 
за Сян з ляхами". Україна значилась від Кубані по Сян, про Сян 
співалось в піснях, - та як прийшла відповідна хвиля, то Україна 
забула про Сян. 

Найпершою задачею нашої стратегії в перші дні падолиста повинно 
було бути обсада сильного кордону менш більш по лінії, яку визначує 
ріка Сян. Всі зусилля повинні були бути спрямовані на Перемишль, 
Ярослав, Сянік. В першу чергу треба було забезпечити за собою ці 
найдалі на захід висунені стратегічні пункти. Львів мав другорядне 
значіння до хвилі забезпеки лінії Сяну. 

Та в тім і річ, що в нас заготовленого пляну не було: повстання 
не мало теж одного начального проводу. Події розвивались само

чинно, перехрещувались взаїмно і не зливались в одну плянову цілість: 

кож\Да закутина чи повіт вважався окремим і самостійним в своїх 

межах і навіть на гадку їм не приходило, що їхній успіх залежний 
є від успіху всеї країни. Поодинокі повіти опановуючи свої "столичні" 
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містечка вважали діло покінченим і в почуттю не аби-якого триюмфу 
чекали радісних вісток про здобуття Львова, Перемишля і т. д. 

А Львів пірнувши весь в свої криваві змагання не знав і не думав 
про те, що діється в краю. Тут і знаходилася Начальна Команда, 

яка праІВильно поmинна була бути денебудь Іінде, напримад ІВ Стрию, 

а не у Львові. Через те й не було ніякої сполуки з нею, значить -
не було ніякої порядкуючої осередкової влади. Перемишль раз у раз 

висилав туди післанців, які не повертались. Провідники чекали весь 
час на прикази й вказівки у всіх важніщих справах, одначе всі спо

дівання були надаремні. Перемишль був цілком відокремлений, не 

було ніяких звязків не тільки зі Львовом, але й з Хировом, Самбором, 
Мостисками або Городком. В краю були повернені очи ваіх на ЛНВ/ів. 

Що діється в Перемишлі, над Сяном, тим малu хто цікавився. Загальне 
переконання було, що наша справа залежить від висліду боротьби 
за Льві'В. А наслідок того був такий, що ми слушний час прогаяли 

й лінію Сяну майже без бою втратили. Тим доля Сх. Галичини була 
вже в ці перші падолистові дні так якби вирішена. 

В х·вилі розпаду Австрії в околицях лінії Сяну знаходились доста
точні українські сили. І так: в самім Перемишлі стояла кадра краєвої 
оборони (18-тий полк), в Журавиці під Перемишлем 9-тий піхотний 
полк, в Ярославі 77-мий і 34-тий піх. полки, в Сяноці 10-тий полк, 
а в Ряшові 89-тий полк. Були це майже самі українські полки, які 
за вийнятком 9-го (жураJВицьК'ого) самі здемобІілізувалися і розійшлися 
домів. Сяніцький 10-полк, який числив біля 800 стрільців-українців 
і 1 О старшин попав увесь в польські лабети. Натомість рішучого 

виступу 9-тий полк ждав нетерпелИІВо того дня, коли то польські 

залізничники приготовлять для нього 'Вагони й машину, щоб полк міг 
вщtхати. Віроломні поляки обіцянками і запевнюванями притриму

вали цілий полк так довго, поки його не розброїли. Запевняючи, що 

.слідуючого дня буде вільна машина, дозволили вони українським 
С11рільцям ~взяти пtо одному однострою з маrазину ii саме в ХІВИJІІі, коли 
наші стрільці в касарнях гарненько переодягались, зайшли з усіх боків 

озброєні польські студенти тай всіх інтернували. Потім деякі стар

шини, що їм удалось утекти із Журавиці, зявились в Перемишлі і оту 

сумну історію докладно переповіли. Певна річ, що цей полк міг або 
силоміць 'Відїхати або, як 1вже на те пішло, міг пішки прийти або до 
Перемишля або до Хирова. 

В хаосі перевороту стратили наші стрілці і старшини здатність 
орієнтації 'В рідній справі. Вони не лише перемучились на далеких 
фронтах, але теЖ' і вчасти відстали від рідного rрунту і не уявляли 

собі всього так, як належало. Така сама дезорrанізація і безголовя 

було й у поляків. І в них не було готової сили. Річ в тім, що полякам 

як дущим удалось таку силу наладити. А ми могли ІВипередити їх тільки 
пляновістю і орrанізованістю. Через оцю недостачу наша справа 

станула на кволій основі. 

Створення кордону здовж лінії Сяну було б приспішило здобуття 
Львова, а тим самим дало б спромогу скоршого опановання цілого 
краю. Ми були б не втратили одної третини українського населення, 
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яке опинилось під польською окупацією, в наші руки були б перейшли 

всі маf'азини, які знаходились на нашій території, і т. д. 

Перемиські події до дня перевороту т. є 4 падолиста відомі мені 
лише з оповідань учасників, головно п. Крутія, провідника україн
ського робітництва в Перемишлі. Із записок пороблених на основі 

оповідання п. Крутія, що як відпоручник робітництва був учасником 
усіх так потайних як і прилюдних тодішних українських нарад і схо

дин, попробую зібрати .всі 11і події в юдин суцільний образ. Я сам 
прибув до Перемишля дня З падолиста під ніч українського виступу. 

ПЕРША ВІСТКА ПРО РОЗВАЛ АВСТРІІ 

Дня 28. Х. 1918 ввечорі відбувалась в кімнаті тов. "Віри" одна 
з чергових нарад перемиської Української Національної Ради при 

участи 3-о'х українців офіцерІів - пор. В. Ш., сот. Теодора Гози ~ чет. 
Б-а. Нараз між годиною 1 О а 11 ІВноч~і, зЯІВились перед зібраними деякі 

'В українських колах знайомі юімці офіцери Іі с~вильОІванї промовили: 
"Па'Н'О!Ве! Кінець Аlвстрії, Цісар зрііІ<'ся ІВлади, поляки вже переняли вла
ду ІВ КракОІві . . . Пора! .. " Вістка ця rвикликала загальне змішання і 

збентеження. Всі те ясно rrочу~вали, що Х'виля заскочила їх непригото
ваними. П. ЖQІвні'р, ІВІідпоручник робІітниц11ва ~в[дозrвався перший звер
таючись до присутніх українських старшин з запитанням, чи існує 
яка українська військова організація, готО!Ва зараз до 'Виступу. Від
повідь звучала: "Організації такої нема - одинока сила, на яку би 
можна рахувати це 9-тий піх. полк заквартирований в Журавиці, що 
в ньому служить чет. Федюшка ("6вшан"). Рада-в-раду, порішено: 
1) повідомити негайно чет. Федюшку про все і доручити йому, щоби 
о год. 9 вранці заняв і обсадив місто. Зараз списано наказ і вислано 
окремим курієром (роб. Д-як) в Журавицю, 2) розіслати ще цеї ночі 
післанців на села з зазивом, щоби ставали до зброї і завтрішнього 
дня вранці прибували в місто, З) вислати своїх відпоручників до ген. 
Негівана (прізвище сумнівне), команданта залоги, і зажадати від ньо
го, щоби негайно передав ~владу УНРаді. При кінці наради намічено 
осіб на становища цивільної влади. 

Чет. Федюшка (Євшан) не зрозумів мабуть наказу так що до 

години (цифру 9 відчитав ймовірно як 4) як і що до місця не 
розібравши як слід, чи має заняти Перемишль чи ·лиш Журавицю
село, яке лежить в межах лінії фортів. Він розброїв цеї самої ночі 
вояків поляків свого полку, а команданта інтернував. Таким чином 
відбулась українізація журавицького полку, що й заняв зараз Жура
вицю. Міста не зайняв. 

Відносно цього факту всіляко пишуть споминкарі. І так автор 
споминів "Сумної памяти дні в Перемишлі" - "Український Скита
лець" ч. 1, 1920 подає, що чет. Федюшка ЗІВернувся буrв перед овоїм 
рішучим кроком до української політичної організації в Перемишлі 
по вказівки, та що політичні провідники не маючи довіря у власні 
сили відраджували йому пориватись зі своїм полком на Перемишль. 
Тут треба би перш всього провірити, до кого саме він звертався. 
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В книж'ечці "Великі роковини", яку видав недавно Уряд Преси 
і Пропаrанди ЗУНР у ЩднІі 1920 р. а1вrор Юінцеnюї сильветки діяльности 
Євшана пише: ... "Він (6вшан) ·виарештував польських і мадярських 
офіцерів та зі своїм відділом пустився займати Перемишль для Укра
їнської Держави. Якийсь час удалось йому дійсно не дати полякам 
Перемишля. Хто зна, чи бу.вби довго не вдержав цего міста, якби не 
переговори, в які вдалися з поляками деякі українські політики" ... 
Ціла подія основана на особистій "вірі" а•втора - непра'Вдива. 

Брак тісніщого звязку й порозуміння між журавицьким полком 
а УНРадою в Перемишл·і в~дбився дуже некорисно на дальшому ході 
подій. УНРада марнувала дорогий час чекаючи чет. Федюшки а цей 

з якихось причин не появлявся. 

5000 СЕЛЯН НА ВУ ЛИЦЯХ ПЕРЕМИШЛЯ 

Замrсть пОІВстання - ІВІічу~вання. Між год. 7 а 9 рано дня 29. Х. 
почали громадами напливати в місто українські селяне, готові до діла, 
до якого їх завзивала УНРада. Така несподівана й масова поява наших 

селян на вулицях міста сильно збентежила й затрівожила польські 
власти й населення. З години на годину вижидала Рада прибуття 
Федюшки з полком, але полк не надходИ!В. 

Так замість повстання почалось вічування, то в великій салі "На
роднього Дому", то в низу в читальні "Просвіти", в кімнаті тов. "Бе
сіда", то на подвірю, бо саля "Нар. Дому" не могла таку силу людей 
помістити. Нарід, який покликаний був до зброї, щоб заняти місто, 
стояв - будучи вже при меті - бездільно та слухав палких промов 

своїх дотеперішних політичних провідників. Таким робом змарновано 
Ці1лий день 29. Х. Не було нtікого , хто б пііднявся бу~в запро~вадити 
зібрані маси до військових складів зброї. 

ХОДЖЕННЯ "В ДЕПУТАЦІІ" 

Саме в той час, коли нарід вічував вибралась трійка відпоручників 

УНРади до ген. Негована, щоби по думці рішення з попереднього 
дня зажадати капітуляції. Одначе ген. Негован заявив ввічливо, що 

він від вчорашнього дня не є вж'е командантом кріпости, що на його 

місце призначила Начальна Команда (АОК) ген. Пухальського, який 

має телєграфічний наказ шукати звязку з українцями. З цим відійшли 

відпоручники до польського генерала Пухальського, якому заявили 
таке: Українцям відомо, що Поляки готуються заняти місто. На основі 

цісарського маніфесту влада належиться правно Українцям. йому як 
австрійському командантові слід би підчинитись волі цісаря. 

Після такої заяви промовив Пухальський. Він взявся заперечу

вати, неначе б то Австрії вже нема, а поляки заняли Краків. Весь 

час наставав на те, що •він є а·встрійським командантом, що його обо

вязком є не допустити до ніяких національних заколотів і виступів 

та що на його думку не Поляки а Українці готуються до виступу, 
що доказали випадки в Журавиці. На те відповіли йому відпоруч

ник}\ що вчинок журавицького полка треба вважати лиш мІірою 
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обережности супроти поляків. Осьмілений таким признанням поль
ський генерал зажадав, щоби УНРада візвала чет. Федюшку скласти 
зброю, бо тільки таким шляхом може прийти до порозуміння між 

обома народами. Закінчив заміткою, що вояки склавши зброю будуть 
могти розійтись с.вобідно по домах, а чет. Федюшка ·відпо'Відатиме 

за свій вчинок перед воєнним полевим судом. Після обопільної ви

міни гадок депутація приняла на себе обовязок зліквідувати жура

вицький виступ, одначе під тою умовою, що й Федюшка буде поми

луваний та звільнений - на що, річ ясна, ген. Пухальський велико
душно пристав. 

ЩО ДІЯЛОСЬ В ЖУРАВИЦІ? 

Чет. Федюшка занявши попереднього дня село Журавицю окопав
ся, бо дійшли до нього певні чутки, що ген. Пухальський висилає 

проти нього один курінь піонерів і курінь мадярської піхоти. Воно 
й так дійсно було. Тільки вислані мадяри войовничого духа зовсім 

не виявили й заки прибули до Журавиці, розбрились. Тим часом 
УНРада придержуючись умови вислала до Журавиці свого відпоруч
ника п. С., який ідучи туди забрав був навіть з собою б. команданта 
9-го полку, що ~втік з полону (його, як уже сказано rвище, чет. Федюшка 
інтернував). Зі слів відпоручника УНРади виявилось потім, що полк 

міг заняти Перемишль та що дуже прикра хвиля була, коли прийшлось 
проти волі передавати приказ УНРади, щоби вони склали зброю. Те 
й було виконане ще того самого дня т. є. 29. Х. Перехитрили -
Поляки. Українці дались піддурити і першу що найважніщу кампанію 

ганебно програли. 

ПРОГОЛОШЕННЯ ДЕМОБІЛІЗАЦІУ 

В ночі на 30. Х. видав ген. Пухальський наказ демобілізації. йому 
тепер <вже нічого було боятись, бо журавицька небезпека за згодою 

самих Українців вже минула. Всі вояки не польської національности 

отримали наказ відійти до дому. І відходили вони цілими юрбами 

на протязі дня 30 і 31-го. Тоді розійшовся також і 9-тий журавицький 

ПQЛК. Куди дівся чет. Федюшка, в Перемишлі ніхто не знав. За ним 

пильно розпитували, бо ходили чутки, що Поляки його зловили та 

приарештували. 

В слід за демобілізацією настав у місті великий безлад. На ву
лицях появились зараз перші польські добровольці, члени польської 

бойоІВої організац;ії, як.і почали авою роботу від нахабного роззбро
ювання всіх стрічних старшин і вояків, які мали при собі яку небудь 
зброю. Що крок то бачилось як малолітні школярі в леrіонерськім 
однострою відбирали насилу старим тай сивим штабовим офіцерам 
револь'Вери, шаблі то що, як здирали з них австрійські відзнаки, медалі, 

ордени і т. п. Під покришкою розброювання ішли грабунки, крадіжи 
і здирства. Щось неймовірне діялось на залізничному двірци, де 
нагромаджувались сотки й тисячі повертаючих вояків, яких тут по

грабу~вано до чиста. Польсьюі леІ1іонJісти ІВраз ~з всякою иншою поль-
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ськаю голотою відбирали їм все майно, яке тільки було в їх наплеч
никах, кишенях і т. д. Забирано безкарно гроші, годинники, убрання, 
обуву - словом все, що мало певну вартість. Така сама чистка від
бувалась з пасажирами після каждого приїзду поїзду. 

Тод~ щойно побачила УНРада свою неВ'іджало1вану помилку та, 
що б як небудь зарадити цьому, не було тепер ніякої сили. Вона 
була безрадна. Щаслива хвиля пройшла безслідно, ініціятива пере
йшла з українських рук у польські. 

Використовуючи українську безвольність та нерішучість поляки 
без труду, без плянованого перевороту опанували місто. Ген. Пухаль
ський обезброїв та розпустив залогу а на її м ісце появились, ні з цього 

ні з того польські "боюфки", які під покришкою пильнування ладу 

й спокою почала самовільно порядкувати в місті. УНРада стала без

радно перед доконаним фактом. Треба було починати на ново. Та 

цим разом не мала вона до свого розпорядження вже ніякої сили. 
Селяне, які на перший поклик прибули в такій скількости, почали 

тепер неорганізовану акцію по своїх громадах - розброювали вій
ськові решти 'В околиці, займали найближчі маrазини, розхапували 

зброю і т. д. І так в Пикуличах під проводом п. К-я обсадили селяне 

найблищі форти та замкнули полякам дорогу з полудня. Медика 
під проводом пор. Х. обсадила залізничний дворець і перервала полу
чения зі Львовом (дня 31. Х.). Майж'е всі села, що лежать на правому 

березі Сяну, виставили свою українську міліцію. Лівобережні села 

як Бушковички, Дуньковичі і т. д. розпочали на власну руку парти

занку. УНРада бачучи таку живучість по дооколишніх селах рішила 

відкликнутись до селян повіту, щоби не довозили ніяких харчів до 

м!іста. Тим думала ІВона застрашити поляків голод!івкою й принеmо

лити їх до порозуміння. В напрямку зорганізовання якоїсь збройної 
сили, котру мож'Наби ІВжити проти польських "боївок", поки що 
нічого не робилось. Тільки український робітничий комітет рішив 

приступити до діла. За польським прикладом почали деякі українські 
робітники розброювати на залізничім двірці повертаючих вояків, що 

їм навіть подекуди вдавалось. Та як тільки зміркували Поляки, в чім 

діло, почали зараз пильно стежити за українськими робітниками та 
робити облави на них, стараючись відібрати їм роздобуту зброю. 

Події в околиці, рішуча постава селян в Медиці, Пикуличах і т. д., 
заклик УНРади, який ГР'ОЗИІВ МІійському населенню голодом, зробили 

на Поляків своє ~вражіння. Вони постановили зійти ще на декілька 

днів зі свого рішучого шляху - по1<И не прибуде з заходу більша 
сила. Ухні делєrати, які ставились у др. Загайкевича, заявили, що 

Поляки бажають справедливої згоди з Українцями і запрошують 

УНРаду до спільної праці, щоби спільними силами поборювати за
гальну "анархію", яку rвиклика'В переворот у місті і ·В повіті. 

ДРУГЕ ЗАМИРЕННЯ 

Українці як звичайно повірили в щирість польської заяви. УНРада 
виделеrу~вала до спільного заряду міста трьох Українці'В (др. В. За
гайкевич, Іван Жовнір, А.А.). Зараз на першім засіданню, на якому 
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обм~ірко1ву~вано справу забезпечення міста харчами, !Виступили Поляки 
з чемним домаганням, щоби УкраїнЦІі вплинули заспокоююче на селян 

повіту, які своєю грізною поставою "нарушують мирне співжиття обох 
народів, а в нічому невинне мійське населення наражують на небезпеку 
голодоrвої смерти". Члени Українu,~і пристали на таке домагання п·ід 
умовою, що поляки дадуть їм до розпорядження один самохід, щоби 

могли легко й скоро втримувати звязки з дооколишніми селами. У 

слід за тим порішено було - на бажання членів Українців - утворити 
спільну, міжнаціональну мійську міліцію. УНРада, яка зібралась піз
ніше в повному свойому складі, затвердила цю польсько-українську 
постанову та зажадала від Поляків зброї для української міліції. І дій

сно Поляки дали біля 300 крісів, - але т. зв. Верндлів. Це тимчасове 

порозуміння мало бодай той добрий наслідок, що Українці могли 

на ново зібрати свою силу та утворити сякий-такий збройний відділ, 
що називався м1лщ1єю. його боєздатність була справді невелика, бо 

в його склад входили переважно не-військові добровольці як робіт

ники, гімназисти і т. д. , все ж таки був він певним обмеженням поль

ської нахабности та головною основою для дальшої акції. Поляки, 

згодились на зорганізовання української міліції тільки через те, що 

були приголомшені подіями, не були ще певні завтрішнього дня й по

чувались немов на острівци серед українського розбурханого моря. 

І хоча ІВ мkrti перевага було по їх боЦІі, то вони ІВагалися, йшли на 

деякі уступки в надії, що їм удасться дипльоматичними крючками 
затримати Українців у безчинности аж до тої хвилі, поки з Мазурщини 

не наспіє збройна допомога. 

1-ШЕ ЛИСТОПАДА 

Події у Сх. Галичині розвивалися незвичайно бистрим темпом. 

Цілий край стояв вже в огні повстання. Поодинокі міста переходили 

пі~ українську владу. Українцї заняли ІВ першу падолистО\ву ніч 

Львів. Для українського населення Перемищини стало ясно, що всяке 

поєднання з ворогом під таку важну хвилю рівняється злочинові проти 

власного народу та що вибила остання година до збройного виступу. 
Без ніякого поклику зійшлися цього дня юрби українських рбітників 

і селян в салі Народного Дому і почали настоювати, щоби УНРадя. 
дала вияснення щодо правдивого стану. Всі промовці однодушне 
стверджували, що УНРада не подужала свого завдання, що своєю 

безрадностю й нерішучостю справу попсувала та ще й причинилась 

до того, що Поляки опанували місто. Однодушно порішено передати 
дальший проІВід комtітетовІі ,щвох, ДІ() якого ооійшли на оснОІВ·і ~вибору 
пп. КруУіій ~ др. ДанилОІвич. 

Комітет двох рішив безпосередно після віча при помочі зорга
нізованого селянства приступити до підготованого збройного виступу 
й то поспішним темпом, бо цього самого дня перехоплено було поль
ську депешу від військової команди в Кракові до команди міста Пе
ремишля ось такого змісту: "Наразє значней помоци даць нє можеми 
-панцєрка одєжджа" (Цю депешу ·відібрав мабуть по шт. ур.-Українець. 
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Залишаючи Перемишль я передав її п. Г.) Одночасно відомість, що 

перемиські поляки готуються вислати збройну допомогу своїм братам 

у Львові, і що для тої ціли знаходяться на одному паровозі в укриттю 
між вуглям два скоростріли, якими вони хотіли пробити собі дорогу 

через Медику до Львова. Одначе Українцям удалось в пору їх смі
ливий плян знівечити. Повідомлені про все Медичане розібрали шини 

і так польська експедиція скінчилась нічим. Польська боївка була 
скрита М'іж цИІВІільними пасажирами, які НІіби то їхали до авоїх домів 
у Львів. 

Останні випадки випроваджували Поляків з рівноваги. На спіль
ному засіданню Головної Управи міста зняли вони велику бучу, заки
дуючи членам Українцям, що вони підступні й не додержують умови, 

бо зі всього, що діється, видно як на долоні, що Українці готують 
замах проти міста. Коли ж українські члени відповіли напасникам, 
що саме Поляки є тими, що не додержують слова, а на доказ пере

казали їм зміст краківської телеграми, то 'Вони клялись на честь авою, 

що про ніщо не знають та що з Краковом взагалі не мають ніякого 
звязку. 

Цього дня звернулася також ж'Идівська Національна Рада до управи 

міста з запитом, чому не покликано туди й Жидів. Управа поста

вилась до цього бажання прихильно й покликала др. Ляндава. З тої 
хвилі запанувало в Перемишлі "троєвластє" - польсько-українсько
жидівське панування. По справедливости дозволено також Жидам 

змобілізувати свою власну жидівську міліцію, яка числила около 400 
чоловіка. Годиться згадати, що Жиди ставились дуже прихильно 

до Українців, та лиш в неофіціяльних зносинах, зрештою заховували 

строгу невтральність. 
Сили польських боївок збільшувались з дня на день. В її ряди 

поступали щораз свіжі добровольці, бувші леrіоністи. Не було ніякого 
сумніву, що через день-два ворог розпоряджатиме достаточною си

лою, щоби заволодіти не тільки містом але й повітом. Вважаючи 
на таку небезпеку рішено було випередити та обсадити лінію Сяну, 
яку принято було за демаркаційну лінію на протяг польсько-україн
ської війни. 

2-го падолиста відбулась перша нарада українських старшин в по

мешканню др. Кормоша. Тут явився також і комітет двох з готовим 
вже пляном заняття міста. Порішено виступити ще цеї ночи. На 

команданта наміченого б. австр. майора від обозу Х. У. Старшини ро

зійшлись до доІВколишніх селах для ЗІібрання й 3'орган1ізування бойоІВих 
відд1лш. Самохід використано для повідомлення сіл. Назначений ко
мандант мав залишитися разом з "комітетом двох" аж до заняття 
міста. Одначе він не хотів на це пристати виправдуючись тим, що 

його обовязком є повідомити родину про місце свого побуту. "Ко
мітет двох" не мав до його особи повного довіря і боючись зради 

рішив відкласти речинець виступу до слідуючої ночі (в присутности 
майора сказано було: до неозначеного часу). Зараз розіслано до 

всіх командантів поодиноких збірних груп по селах окремих післан

ців з повідомленням про зміну пляну. 
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Замітне, що цеї ночі (з 2-го на З-го) звернулась польська команда 
до др. Загайкевича з пропозицією, щоби продовж ночі українська мілі

ція приділила до польської рівну скількість міліціянтів . 
З-го падолиста до КОМ'ітету ,щвох )І!В'ійшо~в ще пор. Укарма як реч

ник війська. Виступ назначено на 2 год. ночі (з З-го на 4-го) . В На

роднім Домі, в якому збігалися всі нитки українського руху тих днів, 

стали залогою УСС-и, яких зібрав із відпусток та зорганізував хор. К. 
Було їх около ЗО. До год. 10 рано були виготовлені накази для по
одиноких командантів з польовими кличами, з докладним означенням 

будинків, які треба було обсадити. Ці накази розвіз оди. стр. Д. са

моходом по селах. У вечері між год. 10-11 в дирекційній кімнаті 

"Української Щадниці" !Відбулась ·остання збірка старшин, на якій 

обм~іркОІВано подробиці наступу та еmентуального ІВІідступу - і 
видано останні розпорядки. Шсля того старшини в1ідійшли до 

своїх В>ідд!іJІІіІв. Українські члени ГолОІВної Упра!Ви м~іста мали подба
ти про те, щоби засідання 'В маІ1істраТІі за ~всяку ціну не протягну

лось поза годину 10-ту. Др. Данилооич ІВИЇхав рівночасно на села, 

щоби там поробити всі потрібні заходи й приготовання на випадок 

невдачі та відступу. Залога Нар. Дому тримала строге поготівля. 
В канцелярії тов. "Віри" напроти кладки на Сяні заняв своє становище 

пор. Укарма з одним скорострІілом, що праmда - попсооаним трохи, 
але одиноким, яким розпоряджали Українці. Цілий плян наступу був 
збережений ІВ тайні так, ЩО ПолЯІсіВ удалось заскочити неприготоІВа
ними. На заваді стояла тільки жидівська міліція, яку треба було яким

небудь способом усунути з головних вулиць міста. Тому на пів го
дини перед наступом удався до її команди п. Крутій та сповістив, 
що є певні відомости: "Озброєні банди збираються і мають ось-ось 
зробити плянований напад на жидівську частину міста". Розуміється, 
команда жидівської міліції постягала як стій всі жидівські стежі й стій
ки та зосередила їх на площі біля жид'івсь~ої касарні за божницею. 

ОПАНУВАННЯ МІСТА 

Точно в назначеній годині розпочався наступ з трьох боків: від 
Медики (груuа пор. С-а і чет. Р-и), rвід Кругеля (група хор. М-я), від 
Негрибки (група пор. Ф-а і П-и). Першою наспіла група Кругіль, 
яка заняла кладку, будинок суду, староства і огневої сторожі. Тим 
самим українська кріпость т. є. будинок Нар. Дому був обезпечений. 

Медицька група заняла будинок військової команди, де саме знахо
дився ген. Пухальський зі своїми адютантами. його обезброїв та 
полонwв 16-літній гімназист. Третя група, що прибула з Негрибки 

заняла голС'вні обєкти південної частини міста та головну варту вище 

ринку. Тут згинуло по нашому боці двох, а один був ранений. Були 
це одинокі наші втрати. Поляки, які майже нігде не вспіли ставити 

опору, мали так само дуж'е незначні страти. Сильніщої стрільби майже 

не було, так що населення могло спати споК'ійним снам сном. Щойно 

рано ·Побачили всі наглу зміну. Вулицями проходили українські стежі, 

де-неде маяли вже українські жовто-блакитні прапори, словом не могли 
вийти з дива, коли й як став Перемишль український. Та українська 
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влада простягалася тільки до берегів Сяну - далі за рікою т. зв. 
Засянє лишалось під польською владою. Поляки виглядали дуже 
пригніченими, зате Жиди підсміхались значуче до Українців, немов 

раді такій зміні. Польська "боївка" майже вся попала в український 
полон - около 500 рядовиків та 150 старшин. Ген. Пухальський опи

нився під сторожею українського багнету. 

Так сталося нарешті те, що 6 днів тому назад повинно було ста
тися. Перемиська Україна запізно схопилася до збройного виступу. 
Це мало свої наслідки. У той час Поляки вже готували свої сили на 

відсіч Львова. А дорога до Львова вела через Перемишль, який від
биваючи перші польські удари з заходу не мав змоги змобілізути всі 
можливі сили, щоби закріпитись на своїх позиціях. Поодинокі групи, 

які займали місто, були щодо своєї сили невеликі. Так н. пр. Негри
бецька група числила 80 людей з крісами а 20 без крісів, у хвилі свого 
виступу. Так само й инші групи були не більші, якщо не менші. 

БІЛЯ ІНТЕРНОВАНОГО ГЕН. ПУХАЛЬСЬІ<ОГО 

Зараз після опанування Перемишля - 4. ХІ. вранці покликав мене 
др. Загайкевич, один із трьох, що стояли на чолі УНРади, і сказав: 
"Підемо до ген. Пухальського, інтернованого цеї ночі в стаційній кор· 
пусній команді. Ви залишитесь там як командант залоги будинку!" 

Був соняшний осінний ранок. Вулицями живо проходили укра
їнські вартівники й пильно стежили, чи немає в кого з прохожих зброї. 
Крамниці були скрізь зачинені - жиди щойно розвідували та розмір

ковували, чи безпечно . . . Подекуди маяли вже синьо-жовті хоругви, 

а всі біло-червоні наліпки з орлами, якими ще так недавно заліплене 
було ціле місто, безслідно пощезали, неначе б їх і не було зовсім. Ще 

перед 10-ма годинами, коли я ІВийшов був із віденського поспішного 

потягу й станув на перемиській землі, вразило мене стільки тих наліп
лених орлів, що в душі, подумав : Погане діло, просто заліплюють 

нас . . . - не було куди втікти очам, усюди кидалась на прохожого 

ця Польська емблема - білий орел в крові. 
Тепер даремно шукали її очі ... 
Перемишль мав українське наскрізь обличчя 

жидів. Польща немов не існувала. її начальний 
їнській тюрмі. 

своїх стародавніх 

вожд сидів в укра-

Він сидів враз із своїми двома адютантами своїм чурою на пер
шому поверсі корпусної команди в кімнаті свого дотеперішнього уря

дування. його мусіло мучити почування ганьби й досади. його ж 

схопили малі хлопці, які може й не вміли добре володіти крісом. 

Перед кількома щойно годинами він побачив їх, як несподівано ста
нули перед ним і закричали: "Віддай револьвер - руки вгору". Він 
схопився на рівні ноги і показавши на зброю підійняв руки по їхньому 

наказу. Це він уперше побачив перед собою живих "гайдамаків". 
В його уяві зразу воскресли страшні сцени з Сєнкевичівських повістей, 

він збаранів і стояв безвладно. В такий незвичайний спосіб попався 
він у полон тим, яким ось-ось мав закинути мотузок на шию. Кра
ківська військова команда вже була іменувала його зверхником для 
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всього краю від Сяну по Збруч, перед ним стелилася й виблискувала 

чудова дорога до найtвиrцої почести й ~лади. Тепер ІВСе пропало -
слава, карієра. Він мусів в душі докоряти себе дурнем, rцо впору не 
зорієнтувався, rцо проволікав чекаючи на допомогу з Кракова, rцо 

був замало обережним і т. д. Противник зачаївся й несподівано порвав 
усі нитки його плянів. 

Та це лиш хвилево, певно, гнітили його душу такі думки. Головним 

почуванням був мабуть страх, смертельний страх перед "гайдамаками". 

Життя було йому дороrце від карієри й слави, а за те життя він не 
був певний. Він боявся кождої дальшої хвилини, кождої нової події 

- і сидів як на розжареному вуглі. В передній кімнаті, до якої стояли 
отвором двері, сидів "гайдамака"-хорунж'Ий, який стежив за кождим 
його рухом і прислухувався до їх розмови. Другий гайдамака з крі

сом, кождої хвилі готовим до стрілу, стояв під дверима. За дверима 
стояло rце двох чи трьох, таких самих "гайдамакffі'', в сільських ка
цабайках, полотнянках, з крісами й військовими шапками на головах. 

У хвилі, коли ми ввійшли в передню кімнату, всі три полонені 

притьмом пІід!Велися з.і своїх місць. Пухальський випрямИ!Вся і ~впер 

свої очі в др. Загайкевича, який швидким кроком підходив до нього, 

коли я зупинився біля хорунжого, команданта сторожі. Пухальський, 

високий, стрункий муrцина, з виразними рисами польського шляхтича, 

з сивим волоссям та молодо-смаглим обличчям. Споглядаючи очима 

скапітульованого диктатора стояв у своїй генеральській уніформі на
проти ниrцого ростом та плечистого чорного "цИJвJіля'', який ІВ цій 
хвилі заступав оту грізну гайдамацьку силу, яка - в його уяві - 
могла порубати його на шматки, спекти на огні і т. д. - як це зма

льовували славні польські мистці у своїх клясичних творах. 

Та зараз же наступало маленьке облегчения для його залякано~ 
душі. Перше слово, яке він почув з уст др. Загайкевича, було -
"Ексцелєнціє!" Це звучало зо·всім по панськи, зо~всім не по гайда
мацьки. Воно дуже приємно залоскотало його вухо й освітило його 
душу проміннями надії. Ба, rцо краrце - др. Загайкевич звернувся 
рівночасно до стійкового при дверях передньої кімнати й закоманду
вав, строго по військовому: "Позір!" - і різко додав: "Жовнір пови
нен добре знати, як має стояти перед генералом!" Це було неначе 

наказом і для мене, бо як звичайний жо~внір повинен такі річи добре 
знати, то я - як поручник - тимбільше. Я почав перешукувати 

думкою в службовім правильнику за відповідним параграфом, який 

наказує стояти струнко перед полоненим ворожим генералом, почав 

пригадувати собі подібні випадки з російського полону, та нічого 
такого не знаходив. І мимоволі запитав себе в думці: Звідки п. За

гайкевич знає таке - чи з парляменту виніс таке знання, чи з адво 
катської практики? Аж нараз мені стало ясно. Др. Загайкевич був 

також офіцером. Підчас мобілізації 1914 р. я навіть бачив його -· 
в цивільнім одягу, з військовою парадною шапкою на голові, оперіза
ного поясом з ІВеликим інфантерийним кутасом і шаблею при боці. 

Все ж таки - подумав я - нехай собі й так! Джентельменство 
в дипльоматії не вадить. Можtе й до Поляків попався хто з наших 
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- може й там поводяться з ним так само шляхетно й по джентель

менськи. Зрештою, навіщо тремтіти старому чоловікови, хоча й во
рогОІВи, нехай бачить і переконається, що Українці це культурний на

рід . . . 
Пухальського очі набрали більше спокійного вигляду, коли др. 

З. розпочав своє експозе, спершу по українськи, потім для лекшого 

порозуміння по польськи, нарешті на ввічливу пропозицію Пухаль
ського - по німецьки. В цьому експозе подавав др. З. польському 
rенералови до відома фактичний стан, старався доказати йому, що 

інакше не могло статися, покликувався на волю переможних держав 

і т. д., врешті заявив, що його інтерновання є тільки тимчасове і що 
з хвилею замирення він негайно буде випущений на волю. 

Удобруханий Пухальський осмілився навіть замітити, що сталося 
на жаль так, як це він сказав був перед кількома днями до українськоі 
делєrації - іменна, що не Поляки а Українці ступили на шлях насилля. 

Тут др. З. нагадав телєграму з Кракова, в якій є мова про висилку 

панцирки власне на поклик і просьбу генерала. Одначе Пухальський 

почав на всі лади переконувати, що це неправда, що він проти Укра

їнців не мав ніяких лихих нам1рш. Балачка переходила вже в супе

речку, коли нараз, моментально затуркотіли стріли над берегами Сяну: 

Обличча Пухальського в цю мить посоловіло. 

"Пане после, t:кажіть, пробіг, доки будете мене так тримати. хто 

поручиться за мює життя?" - залебеді.в нараз !Відбігаючи ІВід попе
редньої теми. 

"Ексцелєнціє! - =відпо~gіІВ дещо з·ворушено др. Загайкевич. - .Я 
ручу вам 1 запевняю вас, що ніщо злого вам не станеться, ані одного 

волоска з голови вам ніхто не зніме!" 

"А все ж, будь ласка, скажіть, приблизно, як довго буду сидіти 
тут?" - наставав полонений. 

"Це залежить від ваших військ, коли вони припинять війну з нами 
на основі тимчасового розграничення по лінії Сяну, то ми вас зараз 
з·вільнемо. А це залежить .від вас, команданта. Дайте своїм військам 

наказ, щоби перестали стріляти, щоби віщступились геть !Вdд Сяну, 

щоби не було непотрібного дразнення й кровопролиття" і т. д. 

Крісовий та скорострільний огонь залунав удруге, та вже багато 
наrальніще і не вмовкав . Німий вираз Пухальського годився на все 
під одною тільки умовою, що його життя буде врятоване. Він навіть 
запевняв, що як тільки буде звільнений, зараз таки виїде з Перемишля 
до своєї рідні й раз на все покине укра1нську землю. За те він дома
гався певної запоруки, що його тюремні терпіння не будуть довгі. 
Др. Загайкевичем керував добродушний оптимізм, коли 'Він обіцюва-в 
Пухальському, що найдалі до 2 - 3 годин повернеться до нього без 
сумніву з доброю вісткою. Пухальський дивився на нього як на свого 
щирого добродія і в великім довірю прохав його на додаток, щоби 
він, де тільки треба, заступавсь за нього й за всяку ціну старався 
довести як найскорше до доброго полагодження справи. 

Тимчасом стрільба не втихала, навпаки дущала і хвилями здава
лось, що бій наближується до стац. команди. Вже й під ногами др. З. 
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ставало горяче, він порушЗІВся неспокійно, немо~вби щось його пекло, 

відчуваючи всю непевність ситуації. Тому й обіцював Пухальському 

все найкраще. Нарешті бажаний наказ до польських військ був уже 

готовий, у його руках. З ним то вирушив він до Нар. Дому, щоб 

далі передати його польській армії. 

Після відходу др. З., Пухальський не міг успокоїтися в своїй нер

вовій нетерплячці. Найбільш трівожили його недалекі стріли. Раз
у-раз він прохав мене через стійкового, явитися в нього, і все завдавав 
мені одно й те саме питання: "Коли прийде др. З? Чому не приходить? 

Адже він обіцяв прийти в 11-ій год., а тепер 'Вже 11 та 15 хвиль" і т. д. 
Кождий раз дивився на мене такими гні'Вними очима, немовби я був 
цьому винуватий. Я старався відповідати йому тоном др. З. "Успо

кійтеся, він напевно прийде!" Врешті мені не стало часу забігати до 

нього на кожде його покликання. Тут були инші клопоти. 

** * 
Письмо Пухальського, в якому наказувалось польському війську 

відступити на зах1ід 1в~ід Сяну аж до Переворска, було зараз доручене 

через українських парляментарів від УНРади польській військовій ко

манді по другому боці Сяну. Одначе нова команда висміяла дору

чений їм наказ і сказала нашим парляментарам коротко так: "Пухаль
ський немає ніякого права наказувати, він тепер не командант. Ви, 
панове, тримайте собі його І Це австріяк, а не поляк!" і т. д. У той 

час у поляків взагалі не було правильної команди. Озброєні "боївки" 
ніякої влади не визнавали, а воювали на власну руку. Наші парля
ментарі мусіли переходячи кладкою на другий бік Сяну час-до-часу 

прилягати до кладки й лежати без руху, бо по них стріляли польські 
вояки, хоча команда була це заборонила. Через те й не могло бути 
першого дня спокою над берегами Сяну. Це й була та стрільба, яка 

так трівожила Пухальського. 

** * 
Переказуючи дещо докладніше сцену розмови між др. З. а ген. П. 

хотіJВ я зясувати подекуди саме ~відношення перемиських УкраїнціІв 
до Поляків як ворогів. Коли часом нагадаю те наше чемне пово
дження з ворогом в перших днях будування нашої державности, то 

спершу бачиться мені воно непростимим гріхом супроти тисячів Укра
їнцm, замучених по зВІірськи в польських тюрмах. Одначе після 
деякої застаноrви ІВиринає инша думка. Воно, що праtВда, пошко

дило нам дуже ІВ неріів'Н'ій боротьбі - мягкі·сть на війНІі рі!Вня
ється малодушноСТfі а малодушність - поразц'і - але наш д~оовід 

з цеї першої спроби нашої толерантности має з морального боку 
чималу для нас вар11ість. Коли прийде друга ХІвиля для українсько

польсьІ<!ого порахунку а ~вона прийде неминуче, то ми зум4ємо 

побороти з собі свою мягкість, щоби стати твердими, памятаючи на 

те, що ворог не заслуговує на ніяке помилування, що наша мягкість 

rюбить його жорстоким, нахабним і підлим. В імя вселюдського ідеалу 
мусимо бути для нього 11вердими як сталь. Це не припадок, що поль

ська душа любується своїм хижим, тіложерним білим орлом. Це не 
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'!'ільки держЗІВна емблєма а глибший символ польської пажерливости, 

хапчивости, пустої високолетности, манії вивисшування себе понад 

ин ших. 

** * 
Фактом є, що перемиські Українці більше дбали про полонених 

поляків-старшин і вояків, - ніж' про своїх. Тоді як наші борці 

стояли без зміни як ніч так день без теплої страви, бо харчеве діло 

не було ще як слід наладжене, то польські полонені старшини отри

мували праІВильні обІіди, ~вечері й снідання як не з прИІВатних україн

ських 1<ухонь то просто з рес1'оранІuв. Пухальський отримува1в обrіди із 

трьох або чотирьох страв та срібним сервісом. Коли ж третього дня 

т. є. 6. ХІ. було підписане перемиря з Поляками, то УНРада зараз 

випустила всіх інтернованих на волю. Та не минуло й тижня, як 

воєнне щастя змінилося на нашу некористь і ці самі Поляки, яких 
українська мягкість пожаліла й випустила на волю, ішли наступом на 

безборонне українське населення міста й повіту ріжучи, палючи, гра

буючи - на подобу дикої орди Джінгісхана. 

Сам др. Загайкевич, який не тільки в поведінці з ген. П. але й потім 

супроти поляків взагалі був весь час незвичайно ввічливим, отримав 

таку заплату, що її ні він сам ні инші, що були свідками, певно не 
забудуть ніколи. 

Сталося це дня 11. ХІ. Около 4 год. з полудня Поляки оволоділи 
вdіма переходами через Сян ·і ~вже посу~валися вулицями 1в глиб м~іста. 
Деякі члени УНРади враз зі своїми сімями схоронилися в помешкані 

др. Загайкевича, який від декількох днів лежав хорий на гішпанку. 
Всі збились до-купи в дитячій кімнаті, де була найгрубша стеля, бо 

на сусідний Нар. Дім та цілий комплєкс надбережних камяниць, в 

яких втікачі мали свої мешкання, била польська артилєрія раз-у-раз 

rранатами. Нікому не приходило на гадку втікати далі перед Поля

ками. Члени УНРади мабуть не приспускали, що їм як цивільним 

може заподіяти ворог яке лихо. Вони ж самі польському цивільному 

населенню не заподіяли ніякої кривди, нікого не арештували, нічієї 
не обмежували волі і т. д. Польська Нац. Рада збиралась майж'е що 

дня на свої засідання, трусів ніяких t:e роблено, а коли раз українська 
жандармерія дозволила собі на донос перешукати в помешканні др. 

Тарнас1<0го за зброєю, то УНРада зараз другого дня чемно перепра

шала др. Т. за такий "воєнний" вчинок. Перемишль за час української 
влади не знав навіть, що це значить воєнний стан. Коли першого 
дня після перевороту проголошено було доразні суди проти грабіж
ників, вбивців, бандитів і тд. то польський соціяліст др. Ліберман 
наробив такого крику, що ось то Українці поважуються на зорі нової 
доби зЗJВодити терор 1і абсолютизм, - так що українська влада по

далась і зараз проголошені суди в~ідкликала. Окр·ім прилюдних зібрань 
і т. п . нічого більше не заборонялось. У місті панував весь час лад 

і порядок, ніяких грабунків ні нападів не було. Українське військо 
дбало так само добре і про безпеку життя й майна поляків, тоді як 
на другому боці Сяну Українці не мали спокійного ні дня ні ночі. Тут 

діялись напади, ~відбувались докучливі ревізії, раз на~віть зневажено 
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церкОІв оо. ВасиJІІіян. Один ·із польських парляментар~uв, пор. Осєц!<!і, 
заявив раз підчас обопільної наради таке: "Кождий безсторонний 
мусить признати Українцям, що їх поІВедення є нез'Вичайно такто'Вне 

й що ІВм'іють утримувати лад". 

Через те то й члени УНРади, зібрані в помешкані др. З. , чекали 
супокійно аж пройде буря й вони будуть могти розійтися по своїх 

домах. Бо й чого ж їм було боятися? До війська не належали, з поля
ками не воювали а навпаки докладали всіх зусиль, щоби довести до 

згоди, - хочби й за ціну уступок. Деякі як др. Кормош і др. Загай
кевич робили це подекуди навіть в супереч волі українського грома

дянства й війська. Вони підписали перемиря, яке полякам давало право 

користуватися запасами маrазинів по українському боці фронту, вони 

заходились біля польських провідників і готові були йти їхнім голов
ніщим бажанням на зустріч. 

МАРШ І . 

Тепер наближалась хвиля гіркої заплати. Перше привітальне 

слово, яке почули вони з уст польських переможtців в помешкані др. З. 
було: "Марш !" Леrіон~сти ІВИІВели їх гуртом на подвіря, кинули для 
постраху деюілька rранатйв поміж мури будинІ<ііJв і за~вели їх просто 

в тюрму, погану тюрму касарень на Засяню, де їх морено голодом, 

поки не ~відїхали на Домбє. 

Др. З. не міг вийти разом з ними, бо лежав в горячці. Та зараз 
вбігла друга ватага з криком : "Де є др. Загайкевич ?" Майор, проводир 
ватаги, зверещав: "Пся креф . .. лайдаку, то тобє захціва сі України, . .. 
марш м1і з лужка, там бендзєш будоваць Україне . . . То ти лайдаку 

єзьдзіл по всях збєраць хлопуф! ... " 
В хаті знявся лемент, діти заголосили "Тату! Тату!", мати впала 

на вколішки перед лютим звірем і з сльозами в очах благала мило

сердя для свого чоловіка й батька дітей. Присутні жінки заломлюючи 
руки благали також. Одначе благання тільки розюшували ворога. 

Він лаючи добірними польськими словами прискакував раз-у-раз до 
ліжка хорого й поколюючи вістрям багнету старався зігнати його 
з ліжка. А коли нарешті др. З. підвівся і простягнув руку по своє 

вбрання, дикий майор наставившись з багнетом закомандував: : "Марш 
rоли!" . І знову залунав лемент дітей, благання жінки і т. д. Не по

могло . . . його ~виштовхали ІВ одній сорочці і підштанцях на д~вір 

а коли жінка закинула йому в той час кожух на рам ена, то один із 
вояюіІв ІВІідкинув його і ж1інку з такою силою, що ця ІВпала на землю. 

Через кладку й даті вулицею 3-го мая п1ігнали хорого чолоІВІі·ка, який 

тремті!в ІВ горячці 1і 'ВІід холоду ІВОгкого падолистового ~вечера, аж на 
сам край міста до касарень. По дороз·і нападала озІВ<ірена польська 

публика 'і якби не заступивсь бу~в один •із знайомих - професор поль
ської гімнаЗІії, то за др. З. були б певно полишились сЛ'іди крови. 

Помешкання др. З. було аЖ' до самого білого дня видовищем 

польських грабіжницьких оргій. Пяні та тверез і банди надходили 
одні за одними і шукаючи за зброєю забирали все, що найцінніще 
майно. В сусідних кімнатах, в яких поміщувалася Міщанська каса, 
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цілу ніч лунали удари крісом об мур, в якому знаходилася каса з 
грішми. Одначе розбити її мабуть не вдалось. В цю ніч по цілому 
місці відбувалися страшні грабунки. У вояків були готові приладИ' 
до відмикання склепів - іменно гострі пили до вирізування отворів 
в залізних сторах, через які польські вояки пролазили до склепів, го

ловно золотникарських і виносили все до чиста. Так поводилося поль

ське лицарство. його дикість була безмежна. Над містом розпростер 

свої крила польський хижий кровожадний орел. 

Я 'Ііільки для пор~іІвнання постаnшв п~оруч себе об і ХІВИJІ'і ( 4. і 11.ХІ), 
щоби читачі могли тим краще оцінити т. зв. "висшість польської 
культури". Українські ·війська могли були утриматись в Перемишлі 

певно довше ніж 8 днів, якби були пішли тим самим шляхом, що 

поляки - т. є шляхом жорстокости. 

Два перші дні я пробув біля ген. Пухальського як командант 

сторожі й залоги будинку б. військової команди. До мого розпо

рядження стояло около 10 сільських молодців, декілька справжніх 
вояків - УСС-ів і 1 скоростріл, який був головною нашою обороною 
а своїм дулом стояв звернений проти вулиці. Сільські хлопці виявляли 

велику охоту до військової служби й хотіли бути якнайкращими бор
цями за волю України. Та, на жаль, вони ще не вміли орудувати крі
сами. Збившись ІВ купку навчались !Взаїмно на подJВ'ірю, коло скоро

стріла. При цьому поводились дуж'е необережно, так що мені при

йшлось перше всього зарядити на поспіх відповідний вишкіл, - у 

хвилі, коли над берегами Сяну ситуація була ще не вияснена і скрізь 
ішла ще жива перестрілка. Після такого поспішного вишколу я по
розставляв тих, що були сяк так по вояцьки вбрані, на фронтових 

~тановищах у брамі камяниці, а прочих за углами та на коритарах 

з одного й другого боку, щоби не бачили їх прохожі й не думали 

міркуючи по зверхній одежі, що Українці не мають правильного вій
ська. По полудни воєнне положення прояснилось остаточно в нашу 

користь і тоді на зміну прислала команда дійсних стрільців, яких 
організовано в касарнях при вул. Смольки (Тихій). 

Перед брамою будинку задержувались раз-у-раз цілі юрби гляда

чів, цікавих побачити увязненого генерала. Хоч як розщибалися стій

кові, ніщо не помагало - ні просьби ні погрози. Багато приходило 

за ділом; одні бажали перепусток, другі поради, чи, як і коли можуть 

виїхати і т. и. А вже найбільший клопіт був з б. австр. підстаршинами
служаками, які приходили один по одному домагатись, що б укра

їнська влада виплатила їм 4 місячну платню, яка їм належиться від 
Австрії за їх вірну службу. На їх думку Україна, що переняла усі 
каси в спадку по Австрії, повинна зараз виплатити їм те, без чого 

вони тепер не можуть ж'Ити. Потім я зустрічав їх ще декілька разів, 

як цілою громадою (100-200 чоловіка) вистоювали під Народним До
мом та ІВижидали нетерпелюво овоїх делєrа11іІВ, яюі тим часом клопо

тали УНРаду своїми нахабними домаганнями - тоді, коли УНРада 

немала ні сотика на заплату поденного гроша українським стрільцям. 

Серед тих настирливих прохачів, які вигукували на вулиці та вима

хували пястуками проти України, були на жаль також і Українці, які 
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солідаризувались зі своїми товаришами поляками, німцями, жидами, 

і т. д. Набундючені делегати повтаряли одне й те саме: "Заплатіть 
нам! О, ми вам того не даруємо." 1і т. д. - ' і чути не хоТ'іли про те -
не то що розуміти, що українська влада ніяких грошей по Австрії 
не перебрала, що всі каси прочистили Поляки на протязі свого корот

кого панування і що до них вони повинні звертатися зі своїми дома: 

ганнями. 

В дійсности всі каси, зокрема військові були порожні. Ясно, що 

велику скількість гроша забрали зі собою самі таки австрійці рахун
кові - як нпр. була чутка, що касу стац. команди, в якій знаходилось 

декількадесять м1л10нів, вивіз один старшина. Чого не позабирали 

рахункові, те загарбали потім Поляки. Одна одинока каса, яка попала 

в українські руки, то була та, що її передав УНРаді один рахунковий 
підстаршина - мабуть Українець, приділений до стац. команди. Та 

маєток цеї каси був дуже невеликий - ~всього 80 к. 

На покриття перших видатків треба було нарушити фонди пере
мисьюої "Укр. Щадниці". Через те, що зі Львовом не бул·о ніякого 
звязку, не можна було сподіватися якоїсь допомоги з боку краєвої 

УНРади. Правда, деякі богаті люди пропонували більшу позичку, 
але з виплатою не спішились, чекаючи на приблизне порішення східно
галицької справи. 

В будинку стац. команди панувала тишина й пустка. По канщ~
ляріях, яких там є кількадесять, стояли тільки голі столи, крісла 
й шафи повні яктів, на які ніяка рука не посягала. За те не видно 
було ні одної машини до писання та взагалі нічого з вартніших кан
целярійних приборів. В одній з пивниць, було ще дещо харчів -
бочка оселедців, два шмати мяса й кількадесять бохонців хліба, які 
зараз же розібрала між себе голодна залога. 

Нове життя ввійшло сюди щойно третього дня, коли з наказу 
УНРади пполк. Шафанський обняв команду станиці. Був це одинокий 

активний старшина та одинокий штабовий, що не зваж1аючи на свої 

старі літа став на службу Україні - тоді, як инші, хоча й молодші 

від нього, скривались чекаючи (подібно як жиди з грішми), поки 

виясниться і чия візьме. Влада пполк. Шафанського простягалась 

виключно тільки на цивільне населення й управильнювала його від
ношення до воєнного часу. Тут ~вида~вано до3'Воли на проїзд леr'і

тимації, накази про передачу ручної зброї і т. и. 

В УКРАУНСЬКИХ КАСАРНЯХ ПРИ ВУЛИЦІ СМОЛЬКИ 

Тут знаходилась оперативна команда, яка була в руках запасних 
старшин - сот. Цяпака, а потім сот. Гози, що були щодо ступнів 

наЙ!Вищими поміж тогочасними старшинами Перемишля. Усіх старшин 
нараховувалося около 80, з того фронтовиків було найвище 30 а решту 
творили т. зв. харчеві, інтенданти, судді. Звичайно, в австрійській 

службі Українці воліли оподалік триматися від фронтової служби. 30 
старшин рішуче не вистарчало на обсадження всіх становищ на пози
ціях і в місті, на успішне проведення організацийних робіт в касарні 
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і мобілізації по селах. Про останню акцію не могло бути навіть мови. 
Для цього не було ні часу ні людей. 

В касарні кипіло. Хто зайшов сюди в перших днях, того мусів 
вразити безмежний хаос, який тут панував. Та був це тільки позірний 
хаос. В дійсности йшла пильна горячкова праця, якої не могли подо
лати тих декілька старшин, що мали вписати усіх добровольців, що 

надходили зі сіл, записати їх, зодягти та озброїти, нагодувати, виш
колити, порозділяти на чети й сотні, понастановляти командантів і т. д. 

Вони перетяжені трудами не їли й не спали. Рівночасно мусіли задо
вольняти всі домагання, які телєфон передавав з фронту, де стрільці 
домагались зміни й харчів. Треба дійсно дивуватися, що команді 

удалось таке складне воєнне діло врешті наладнати, без тих всяких 

примусових засобів, якими розпоряжає держава та кожда правильна 

армія. Сот. Ц. прохав і лаяв, але працював за трьох. Сот. Г. вида

вав різні й рішучі накази, не зносив ніякого супротиву а непокірних 

пробивав своїми маленькими гострими очима. Сам вид його вусів, 
наїжених шторцом, не допускав ніяких викруті'В або заперечень. Че
рез те то й деякі з посеред військової та цивільної громади були 

незадоволені й називали сот. Гозу українським "капралем". На їх думку 
змінені часи вимагали иншого команданта. Одначе дальші випадки 

на фронті виказали всю безосновність такого погляду. Тільки сила 

творить силу. І галицька армія не змогла обійтись без супа. В Пе
ремишлі полягало ще все на добрій волі, заохоті й патріотичному 

почуттю. Всі старшини були наскрізь демократично настроєні. Коли 

дня 10. ХІ. було на збірці старшин підняте питання платні , то всі стар
шини станули на тому становищі, що меж'И стрілецтвом а старшин

ством не повинно бути що до платні істотної ріжниці й що старшини 

повинні побирати так само поденну належність як і стрільці. Для 
стрільця назначувалось З к. а кождого вищого ступня по одній короні 

більше. Були також голоси за тим, щоби платня старшин була й що 

до висоти рівна стрілецькій. Для активних старшин передбачувалась 

окрема платня на утримання родини, так само і для запасних підчас 

служби. 

Та характеристичне те, що питання про платню виринуло щойно 

10. ХІ. Досі того часу не було спромоги обміркувати цеї справи. 
Стрільцям вже дещо виплачувано із грошей, які постачала УНРада. 

Після упадку Перемишля давались чути голоси, що ми програли, 

бо не мали "обершта" або "генерала". Були також нарікання на ук
раїнських старшин, що вони не вміли станути на висоті свого завдання. 

Правда, деякі старшини може й легковажили велику хвилю, але про 

більшість годі сказати яке небудь лихе слово . Деякі просто валились 
з ніг. Та не в особах лежала причина упадку - а в тому, що Пере

мишль був зданий на свої власні сили і не отримав ніякої підмоги 

з-зоІВнtі. Це ж не яке небудь галицЬІке містечко а більше м~сто з 60 
тисячами населення, в переважній скількости своїй для України воро

ж'Ого. Це ж велика кріпость і осідок австрійського Х. корпусу з нес
численними ІВ'ійськоІВими устаwо~вами, маrазинами, складами, будинка

ми, в яких знаходилось міліонове майно. Все те треба було переняти, 
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забезпечити, поставити всюди сторожу і т. д. Утримання Перемишля 
вимагало 2000 дійсних стрільців, бо самих сторожей потрібно було 
около 100. 

Тимчасом всеї збройної сили було в перших днях 150-200 а в 
дальших днях її найвищий стан, записаний в касарнях Смольки, був 
600. Ця скількість вже не побільшалась а навпаки з кождим днем 
танула, головно після підписання воєнного перемиря з поляками. За 
пересічне число можна уважати 350 багнетів, з яких що найменче 
половина мусіла стояти на фронті без зміни, бо зміняти не було 
кому - решта мусіла пильнувати порядку в місті та стояти сторожею 

біля складів та маrазині,в. Ця решта, яка витривала до самого кінця 

на своїх позиціях і з правдивим самовідреченням переносила всі не

достатки й труди, складалась з дійсних героїв. Були це громадяне 

з найсвідоміщих сіл перемиської околиці. Неначе живий стоїть в моїй 

памяти один десятник з Бушкович, який щойно повернувся був з іта

лійського фронту і зараз так, як стояв, станув до скоростріла на даху 

камяниці "Віри". Він ма·в всього 3 км. до хати, де ждали на нього 
діти й жінка, але він не пішов, тільки переказав, що він вернувся і воює 

здоровий в Перемишлі. Потім жінка що дня приносила йому їжу. 

А службу свою робив він з правдивою посвятою. Від скоростріла 

майже не відступав, навіть тоді, коли противник наступаючи дня 10. ХІ. 
повернув проти "Віри" пекольний огонь. Цього самого дня згинув 

в низу на вулиці проти кладки геройською смертю один стрілець, 

мабудь з Негрибки, який - один одинокий з пом1іж ц~лої залоги Нар. 

Дому не шукав прикриття за найближчими мурами а лишився на березі 
Сяну і лежучи тримав в руці кріса націливши його проти кладки. 

йому не пощастило дожити цеї радісної хвилі, коли вже бачилось, 

що ворог відбитий втікає. Поцілений ворожою кулею в саме чоло 

згинув він як справжній герой. 

Одначе такими були лиш деякі, лиш одиниці. За те богато стави
лось в ряди, щоби отримати вбрання, черевики то що. Деякі відно
сили отримане до дому і на другий день-дІВа зно~ву <Вертались. 

Одного ранку явилось на подвірю касарні 70 добровольців зі села 
Х. Були між ними молоді й старші, військові й такі, що в війську 
зовсім не служили. Вони стояли біля одежного маrазину і примірю

вали отримані щойно однострої. Саме тоді переходив я туди з сот. 

Г. Цей побачивши ново прибувших підійшов до них і спитав грімко: 
"З якого ви села й скільки вас?" Назвали село й скількість. 

"Слухайте, що я 'Вам скажу! - промю•вwв сот. Г. - "Я питаюся, 
хто з вас прийшов служ'ити Україні й боронити рідного краю, а хто 

по плащ або чоботи? Нехай кождий скаже мені щиру правду!" 
"Хто з ІВас присягне, що найменше ,щва місяці буде служити ІВірно 

в українському ІВійську й не покине рядів?" 

Знову мовчанка. 

"Ми нікого не змушуємо! Хто слабий або не може покинути 
хати на мІісяць-два, нехай скаже 011верто й 'Виступить на бік, хто 

одначе заЯ!Вить гото'Вість служити й присягне на те, той нехай не 

важиться потім уІіікати. Каждого дезертира постигне кара смерти." 
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Поволі почали виступати деякі з рядів і подавати на своє виправ
дання всілякі причини - як хороби, каліц1'ва (один з них був куля
вий), вік, родинні відносини і т. и. Таким робом відійшла набік 
половина. 

"Здіймайте все, що забрали з магазину - скрикнув до них сот. Г. 
"Покладіть тут все під мур! Не важтеся що небудь брати з собою, 
бо горе вам! - і вийдіть зараз із касарні!" 

Деякі зробили то зараз не чекаючи на те, що буде далі. Деякі 
ще стояли й надумувалися. 

Ті, що заявили готовість служити, дивились погірдливо на своїх 
товаришів малодухів і старалися їх уговорити та розрушити їхню 
совість. 

І мені стало болюче від того й я сказав до них: "Не намовляйте їх! 
Вони за волю і землю не дбають. Нехай ідуть до дому служити 
полякам. Вони ж вродилися на те, що б бути вічними рабами!" 

Врешті-решт соромно стало всім і вони повернулися на свої місця 
- за виїмком кількох, які до військової служби були дійсно не здатні. 

Плян переведення обовязкової мобілізації повстав щойно 10. ХІ., 
коли бачилось, що сила маліє а поляки не дармують тільки готов

ляться до великого наступу на Перемишль та Львів. Та плян пляном, 

а переведення його в життя - инше діло. По всіх селах розіслано 

було проголошення мобілізації, в якому наказувалось всім від 18-36 
років ставитись негайно до служби в українському війську. На цьому 

й скінчилось. Бо хто ж мав по селах подбати за те, щоби всі вико
нали даний наказ, коли ще не було зорганізованої жандармерії в повіті 

й перемиська команда зовсім не розпоряджала такими свобідними 
частинами, яким би можна було доручити проведення мобілізації. 

Коли одного разу наспіла вістка з Перекопаної, що польські відділи 

перейшли Сян і звідти наступають на місто, то в касарні не було 
настільки резерв, щоб можна було ·вислати їх проти ворога й вирушити 
мусіла жандармерія, яку сформував чет. Гинилевич. Хоча й чутка 

була неправдива, як і богато инших, то все таки факт цей свідчив 

про наше безсилля. 

Замісць мобілізації відбувалось озброювання сіл. З ріжних кінців 

повіту заїжджали на подвіря касарні сільські вози по кріси та набої. 

Кожде село хотіло мати своє військо для себе, бо мовляв поляки 

з другого боку Сяну заходять в село, забирають худобу, хліб, коні 
і т. д. Деякі прохали ще дати їм одного старшину за команданта 

а вони вже самі зроблять з поляками порядок. Деякі приїждж'али 

також по однострої, черевики, білизну для своєї вже готової м1лщ11. 

Зразу видавала команда зброю без вагання, головно тим селам, що 

були положені над Сяном. Та потім, коли скількість крісів із 10 тисяч 
зменчилася до кількох тисяч, то прийшлося поступати більше обе
режно й ощадно. При кінці видавалося зброю тільки тим, що мали 

посвідки на дозвіл від УНРади. 

З воєнно-технічного боку Перемишль був також слабо забезпече
ний. Що най~важніше - не було гармат, фахІі!вц~в-сапер~ів потрІібних 
для евентуального знищення мостів і бракувало вишколеної обслуги 
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до скорострілів, яких нараховувалось около вісім: 2 проти кладки 

в камяниці "Віри", 2 проти залізничого мосту на двірци, 1 проти 
деревяного мосту на торговиці, 1 на Вовчу і 1 або 2 на Перекопаній 
- т. є. на всіх важніщих становищах фронту. 

Перемогу дала поляками дня 11. ХІ. одна панцирка й 2 гавбиці, 
які стоючи під Винною горою брали на приціл усі важніщі українські 

будинки й становища та бомбардували їх. Така технічна перевага 

з польського боку викликувала серед нашого стрілецтва сильне при

гнічення і заздалегідь засуджувала нас на поразку. Українська ко

манда передбачувала те вже в перших днях і вислала зараз одногр 

старшину (хор. Дереша) окремим автом з асистою до Стрия, де по 

відомостях, які привіз п. Палюх, було гармат подостатком. На ж•аль 
ці гармати веліли прибути ледви до Хирова саме в день, коли Пере

мишль вже був страчений. 

Недостачу гармат не могли заступити літаки, які заховались в Гур

ку. Був і один летун Українець, який в цілях розвідки знімався над 

місто але найважніщого свого завдання - наладити звязок зі Львовом 

- сповнити не міг, бо апарати часто псувались. 

Харче.вих запасів в маrазинах було доволі богато. Самої муки 
стояло на складі около 300 баЛІіІВ, а що тютюну, шоК!оляди, сюільки 

коров і т. и. то й не зрахувати. Не було тільки кому пекти хліб, 
варити і т. и. Велику повагу серед стрілецтва зєднали собі українські 

пані (учительки школи ім. Шашкевича та дівочого ліцею), які зараз 
після перевороту взяли військову кухню у свої руки. Вони не тільки 
що самі варили, але й розвозили харчі та розділювали їх поміж стріль

ців на позиціях. Для залоги Нар. Дому варили пані, що тут мешкали, 
не жаліючи при цьому власних скромних запас ів. Без допомоги пань 
ледве чи було б було можливе утримати фронт, бо стрілецтво й так 
голодувало наслідком неправильного постачання. Окрім харчів знай
дено в одному лиш старшинському одяговому маrазині 3000 м. 

сукна, над якими наші інтенданти так довго радили, аж їх нарешті 

забрали поляки. На Бакончицях стояли великі барілки бензини, за 
які на Україні платилось потім міліони, - а в одній із військових 
стаєн обгризало жолоби декілька сот коней, яких не було кому догля

дати тай годувати. Австрійський обозний старшина прибігав що дня 

до команди і прохав ламаючи руки: "Робіть що з кіньми, бо подох
нуть". Не було иншої ради як тільки повідомити села, щоби прийшли 

тай забрали коней. Без сумніву, що поляки їх потім відібрали. 

Превелика шкода, що всього того майна не вивезено з Перемишля 

- у Самбір або Стрий. Залізничі транспорти, які українським заліз
ничникам удалось поволі наладнати були на протязі всього часу пере

гружені ПО'Воротцями з фронтів та з німецьких таборів полонених. Що

дня тисячі переходили Сян, облягали дІВорець чекаючи на потяг. Затри

мування їх виставляло місто на небезпеку грабунків і неспокою, тому 
в першу чергу треба було опорожнювати дворець. Українські заліз

ничники робили свою службу з великою самопосвятою а окрім цього 

були ІВони ще й одинокими нашими ро31Відчиками, що поJВідомляли 

про всі пляновані ворожі задуми. Вони перші знали про приїзд 
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польської панцирки до Журавиці і перед залізничним мостом розі

брали шини (роб. Р. 10. ХІ.). 
Коли вже мова про транспорти полонених, то тут доконче треба 

згадати про Українців з Наддніпрянщини, які покинувши транспорт 

поступили в ряди нашого війська й як борці полишили по собі славну 
память. Головним їхнім організатором був пор. Говоренко, який 'Ви

шукував поміж1 проїжжими Українців і самих старшин згуртував був 
около 15. З них визначився чет. Мельничук, який 10. ХІ. ручними 

гранатами не допустив наступаючого ворога до направи залізничного 
шляху, пор. Шилків, що без відпочинку стояв на фронті - і инші. Один 
підхорунжий згинув в бою підчас останнього польського наступу -
біля каварні Штібера. Були це переважно найсвідоміші елементи 
з Раштадського або Зельцведельського табору. Першого дня увечері, 
коли вони зявилися ·в касарні, доручила їм команда пройтись четою 
з крісами на раменах через місто. Вони це дуже охоче зробили й не 
минали ні одної вулиці. Це мало свій ефект. Зараз пішло поміж 
жидами та поляками з уст до уст: "Козакі, козакі пшиєхалі". Цеї 
ночи могла команда спокійно спати, бо вороги були в страху. 

Зрештою треба завсіди було бути приготованим на всякі мож
ливости. Найбільше давалося в знаки польське робітництво, підбу
рюване своїм керівником др. Ліберманом, який тільки й продумував 
над тим, якби допомогти польським шовіністам до відзискання про
пащого Перемишля. Для тої ціли він зааранжував одного дня вели
ке робітниче ,віче в Робітничім Дом1і. Після галасливого вирішення, 
що Перемишль має бути від нині інтернаціональною робітничою ре
публикою - ні польською ні українською а робітничою, після вине
сення гострих протестів проти українського мілітаризму й царизму 

рушила кількасотна маса прибрана в червоні кокарди демонстративним 
походом вулицями через місто. Але п. Ліберман перерахувався в своїх 

замислах. Революцийні робітники йшли дуже правильним походом 

співаючи свій робітницький гимн. В той час тримала поготівля в місті 
сотня пор. Сенечка, зібрана на поспіх зі стійок і фронту. Пор. Сенечко 

умів керувати стрільцями так, що вони могли викликувати вражіння 

сили. Вони перепускали похід спокоєм але рівночасно були й готові 

до протиділання. Деякі робітники були тої гадки, що по справед

ливости Перемишль повинен належати до Українців. Стрільці знов 

зі свого боку відповідали їм, що вони не проти робітників а проти 

польських гнобителів тримають в руці кріс. Одначе на загал поль

ське робітництво ставилось до української влади крайне вороже. За

лізничі робітники н. пр. відмовились слухати начальника Українця 

(інж. Паславського ), якого настановила УНРада над залізничими вар
штатами. Вони спершу домагались заплати, потім муки ІВ велиюи 

скількости, нарешті зовсім покинули робітні й забравши все знаряддя 

перейшли за Сян до своїх. 

В касарні при вул. Смольки зорганізовано було з великою бідою 

4 сотні. Одначе ці сотні були розділені на поодино1<і сторож'і та 

фронтові відділи, так що в касарні 01<рім кількадесять людей, резерви 

ніякої не було. Великою нашою опорою в боях з поляками були 

26 



бувші військові жандарми української народности, що пішли на ук
раїнську службу. Вони творили головну оборону двірця особливо 
підчас першого наступу 10. ХІ. Головну команду творив властиво 
штаб під проводом сот. Гози, до 1<отрого окрім нього належали ще 
сот. Цапяк, пор. Петрикевич, пор. Сенечко й інтендант др. Гладкий. 
Одначе цей штаб рідко коли міг зійтися. В принціпіяльних справах 

сот. Г. заряджував старшинські сходини, на яких подавана до відома 
кождочасний стан політичних переговорів, обмірковувано питання мо

білізації, поборів, велись наради що до мосту і т. и . 

На основі рішення таких сходин я став відпоручником війська 
при УНРаді і як такий брав участь у всіх засіданнях УНРади від дня 
6. ХІ. та заступав військо у всіх переговорах з поляками. 

УНРада була найвищою політичною владою над Сяном з правом 
вирішування всіх справ. З цього боку була вона для війська вер

ховною владою. Тоді , як в касарнях при вул. Смольки перепро

ваджувалась організація вJИська, то в Нар. Домі, де в кімнатах 

Щадниці збиралась по декілька разі!В на день УНРада, ішла пильна 
організація адміністрації міста й повіту. Поодинокі члени УНРади 
переймали окремі уряди - і так: дир. гімназії Алиськевич став го

ЛО'ВОЮ маrістрату й начальником постачання харчів, др. Загайкевич 

повітовим комісарем а надрадник Роман Дмоховський начальником 
суду. Останнього рішено при І<Іінці 1вичеркнути з JІІісти член1і1в УНРади, 

бо його поводження не було згідне з вимогами УНРади. Р. Дмохов

ський і був радий такій зміні, що підносила його на ступінь началь

ника й бояrвся можлwвих насJІІід1<1ів такої зм'іни. Через те й його 

поступоtвання було довоJІІі неясне. 

Засідання УНРади відбувались як сказано в Нар. Домі, який стояв 

на самому фронті. Ця обставина впливала дуже некористно на сам 

хід нарад, які були здебільшого дуже поспішні й настроєві. Ще й не 

зачиналась нарада , як тут відхилялись двері й якийсь добродій викли
кував когось з поміж членів і переказував йому найновіщу серію відq-
мостей, сплетень і т. д. , 

УНРада складалась з людей ріжного темпераменту, які поділя
лись на угодовці1в і непримирених. До перших можна зараху~вати 

др. Кормоша і Загайкевича, які брали всі наші слабкі сторони док

ладно на увагу а до того ще як провідники, що несли всю відпові
даль'НІість перед власним громадянс11вом а на tвипадок невдач~ тої 

перед ворогом, - вибирали звичайно таку лінію, яка являлася для 

них самих менше небезпечною. До прінціповців належали пп. Сабат 
і Демчук, які відкидували всякі уступки полякам. Посередині стояли 

пп. Алиськевич, Олексій Ярема, Білинський і и" які в прінціпіяльних 

справах прихилялись більше на бік непримиримої лівиці ніж угодової 
правиці. П. Жовніра, який заступав українське робітництво, покалі

чили поляки н а Засяню і він не міг брати участи в засіданнях УНРади. 

ВОЄННЕ ПЕРЕМИРЯ 

Воєнне перемиря, яке в перших днях після перевороту заключили 
й підписали др. Кормош і пполк. Шафранський в кватирі польської 

команди за Сяном обіймало ось такі точки: 
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1) Обі сторони спинюють воєнні кроки на лінії Сяну, яка має 

бути демаркаційною Л1інією аж до вирІішення спраtви Сх. Галичини 

й границь Польщі та України при мировім столі в Парижі. 

2) На протя3'і перемиря Українці 1вида~ватимуть з харчffі3их маrа
зинів потрібну скількість (50% ) харчів польській армії. 

З) Обі сторони зобовязуються, що не будуть переслідувати дру

гого населення т. є. Українці польського а Поляки українського на 

своїй території. 

4) Обі сторони випускають на волю полонених, старшин зі зброєю. 

(Тут треба памятати, що поляки полонених Українців не мали ніяких 
а в українському полоні сиділо багато поляків). 

5) На противний бік Сяну можна переходити всім, лише без зброї. 
б) Перемиря можна виповісти на 24 години наперід. 
Докладного тексту перемиря я не бачив, одначе головніщі його 

точки відомі мені з переказування инших. Найбільше значіння мала 

точка 2, яка серед українського стрілецтва викликала чимало здиво
вання а ншіть лайки проти тих, що її підписали. Вже другого дня 
давались чути такі вислови: "Кормош запродав нас". На основі цеї 
точки перемиря поляки поставили зараз коло харчевих маrазині•в 
поруч наших і свої стійки, яким наказали пильно вважати, щоби Ук
раїнці не ·ви.возили нічого з маrазинів. Харч. старшина др. Сабат, як 
що хотів Українців обдарувати чим небудь із маrазині'В н. пр. шоко

лядою або тютюном, то робИІВ це так, що б поляки не бачили. Підчас 
вечері роздава~в пrоміж' старшин намічені реЧІі а кожний устромИІВши 
їх пі•д паху так, щоб не було ІВидно, заносив до касарН1і. Такими 
митарськими дорогами переходило се або те до українських рук. 
Щодня заїжджало під маrазин польське авто й забирало 500 і бtільше 
вже готО'вих спечених хЛ1ібів для польснкого ~війська. 

Все те, ясна річ. не могло викликувати доброго духа серед укра
їнського стрілецтва. Це їх дуже дратувало й богато стрільців забра
лось через те до дому. 

З другого боку др. К. був дуже задоволений таким дипльоматич
ним успіхом і думав, що стрільці вваж1атимуть його за свого добродія, 

який поклав край війні, спинив кровопролиття, й не одному Україн

цеви вирятував життя. В такому рожевому настрою він вертався 
з Засаня і проходючи біля наших позицій мав сказати до стрільців: 

"Хлопці йдіть спати, Поляки вже погодились з нами, війна скінчена". 

Я при цьому не був, але чув, як др. К. цього самого дня увечері з за
доволенням про те оповідав. Коли ж я посеред розмови завважив, 

що зробив зле й що такий поступок його означає передчасну само

ліквідацію, бо стрільці готові справді подумати, що вже по всьому 

й їм можна розійтись - то др. К. трохи розгнівавсь на мене й сказав: 

"І я був колись лейтнантом, знаю ·воі ІВійськоІВі мудрощі, дякую ІВам 

за поучення". 

Переказуючи такі подробиці я не хочу тим нікого обвинувачувати. 

І самого др. К. не обвинувачую. Я подаю те все лиш для характе

ристики хвиЛІі й настрою, бо так як др. К. думало й робило багато. 
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Майже ніхто не рахувався з можливостю затяжної війни а всі воєнні 
події так в Перемишлі як де-інде вважалися лиш певним заворушен
ням, яке було самозрозумілим наслідком такого преважного факту 
як розвал Австрії. Самовизначення народів було тоді головним гас

лом европейської політики. ТяЖ'ко було сумніватися, що воно може 

статися якось інакше, ніж цього хотів Вільзон, диктатор цілого світу. 
Правда на дні душі каждого Українця родилися певні сумніви й то 

доволі поважні сумніви, чи можливо воно, щоби поляки згодилися 
добровільно віддати нам все те, що від Сяну сягає по Збруч. Все таки 
здавалось, що при певній самопомочі з крісом в руках і з ласки Віль
зона якось воно піде. Так певно думав в душі й др. К" коли удалось 
йому довести нарешті поляків до згоди. 

Найбільше невдоволені цим перемирям були села за Сяном на 
польському боці. Вони казали: "Коли ви нас залишили полякам, то 
воюйте самі, а ми будемо битися за себе!" Села як Бушковички, 

Сосниця, Дуньковички, Дуньківці, Оріхівці, воювали з поляками на 

власну руку, заняли навіть деякі форти й дошкулювали полякам раз

у-раз так, що польська команда присилала до УНРади своїх післанців 

з жалями. Головно далося полякам в знаки тих трьох чи чотирьох 

селян, що забарикадувались в залізничій будці ч. 105 і обстрілювали 

як день так ніч Засянє. УНРада притримуючись точок перемиря 

вислала до тих сіл окремого післанця (хор. К.), щоби він зясував їм 
стан річей і передав бажання УНРади, щоби склали зброю і більш 

не воювали. Бушковички перші послухали й поховали зброю. Осмі

лені тим поляки обступили НІіччю будку ч. 105 і тих чотирьох, що про 
ніщо не знали, зловили та по звірськи покалічивши повбивали. Коли 

вістка про це наспіла до Перемишля, то відчувалося загальне при

гнічення й важкий жаль, що так сталось. УНРада вислала на похорон, 

який відбувся в Бушковичах дня 5. ХІ., др. Загайкевича. Тоді вже 

ніхто не сумнівався в те, що для поляків немає ніякого перемиря, 
бо ж вони поводились з Українцями на Засяню дуже жорстоко, ареш

тували невинних, як о. Залєс1<ого з родиною в Журавиці, покалічивши 
п. Жовніра члена УНРади, зганьбили церкву оо. Василіян під час 
Богослуж1ення і т. д. Поляки не дотримали ані одної точки, бо не 

вважали навіть за потрібне виповідати перемиря наперед, а без пові
домлення перейшли до наступу, як лиш отримали поміч з Крако·ва. 

Час до часу заїжджав до Перемишля - хто з Городка, хто зі 

Стрия, розказував, що в них все добре й мають трохи війсь1<а, але 
що б вислати трохи того війська на допомогу иншим більш загроже

ним містам, про це ніхто не думав. Українські потяги (паровози) 
не важились їхати далі поза Медику, бо заходила небезпека обстрілу 

від власних військ чи сторожей, що пильнували двірців і шляху. Щоби 

такій анархії покласти край, вислала команда один паровіз під про

водом Темника в напрямі Городка й від тоді мабудь і покращали 
відносини. Зі Львова заїхав раз до Перемишля посол Лев Левицький, 

який шукав дороги до Відня, і при тій нагоді зясував положення 
у Львові. Він говорив: "Ситуація добра, з провінції напливають на 
допомогу цілі сотні, - є надія, що все покінчиться добре". 
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Перемиське перемиря було для Поляків дуже вигідне, бо вони 

лиш користали на ньому а нічого не тратили. Вони ж побирали харчі 
й могли свобідно переходити на український бік, робити всі приго

тування, мобілізувати своїх людей і т. д. 

Та чи могла українська залога Перемишля уневажнити таке пере

миря й поступити так, якби й слід? Ні! Хто не має сили, той мусить 

іти на компроміси, якщо умови бодай у дечому можливі й користні. 

ПЕРЕГОВОРИ З ПОЛЬСЬКОЮ НАЦ. РАДОЮ 

Після заключення воєнного перемиря УНРада вважала своїм най
першим завданням довести до порозуміння з представниками поль

ської національної меншости, які гуртувались в своїй Нац. Раді. 

При першій спільній конференції, яка відбулась після підписання 
воєнного перемиря, польські представники заявили що воєнні акти 

як пр. перемиря їх зовсім не обовязують і що їх становище є зовсім 

інше від військового й оскільки УНРада простягає руку до згоди, 
то вони є готові до всяких переговорів. Пан rарліцкі виголосив 
з цього приводу довшу промову, в якій дуже яскравими й поетичними 

образами змальовував ту страшну небезпеку, яка з усіх боків т. є. 
з усіх фронтів валиться на нещасний край, в якому від віків живуть 
поруч себе два нещасні братні народи Поляки й Українці. Пан rар
ліцкі - польський ендек, проф. гімназії і поет дума'В про ті тисячні 
маси, що сунули через Карпати з італь. фронту і ті міліони полонених, 
що повертались з таборів в Росію. Він був тої гадки, що Галичина 

стане по них краєм пустки й руїни й тому оба братні народи повинні 

дружно стати поруч себе, щоби відвернути від себе те страшне лихо, 

яке краєви грозить. П. Пшиємскі, лідер вшехполяків, говорив знов 

щось про те, що добре булоби, якби українські війська відступилися 

поза місто на лінію південно-східніх фортів. Коли ж одначе укра

їнські представники не зважаючи на всі можливі лиха й небезпеки 
вперто обстоювали лінію Сяну, яка була головною основою заклю
ченого щойно воєнного перемиря, то Поляки поволі почали виявляти 

деяку готовість до переговорів на базі лінії Сяну. Почалось подрібне 

обмірковування поодиноких умов українсько-польського миру. Учас
ники конференції повиймали олівці й почалось записування - точка 

по точці. На першому місці згадувалось про Сян як польсько-укра
їнську границю - розуміється до хвилі вирішення в Парижі. Тут 
п. rарліцкі підвів руки 'В гору і як провідник сказав так: "Панове! По
що ми кров свою на дурно ллємо? Границя наша буде така, яку 

визначить нам Антанта! Чи ж ми або ви є в силі опертися її пере

можній .волі? У її ж1 стіп лежить цілий світ. Вона диктує мир усім 

народам!" Та Українці й без того не важились мати які небудь сум
ніви в абсолютну силу Антанти. І тому вже заздалегідь, скільки разів 

ішла мова про Сян, покірно додавали: "аж до вирішення в Парижі". 
При инших точках перше слово відступали Українці Полякам. Усіх 

точок було списаних около 12, в яких забезпечувалося самоуправу 

містам і громадам, культурні й горожанські свободи національним 
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меншостям і т. и. На основі цього договору поляки могли мати в місті 

овою окрему польську міліцію, на місце дотеперішної маrістрацкої. 

Українці годились на те під умовою, що вона не буде мати військо

вого характеру. 

Коли вже точки були докладно списаю и лишалося тільки ще 

раз переміркувати та підписати, забрав нараз слово др. Ліберман 
і почав доказувати, що сама польська міліція не вистарчає, треба 

ще, щоби на залізничім двірци стояла польська залога, бо польські 

залізничники, які є великими патріотами, бажають цього - інакше 

вони не будуть робити служби. Це для поляка робітника є дуже 

болюче бачити на двірци польського міста тільки чуже військо. На 

те відповів п. Сабат, що не всі залізничники є поляками, що є там 

богато Українців, а бажання деяких не можуть бути міродайні для всіх. 

П. ЛІіберман схопи~вся з місця і 'ВІідруба~в "Непра1вда. Овоїх за

лізничників я знаю ліпше ніж Ви. Це самі поляки. У1<раїнців є дуже 
мало, майже нема!" 

"Ви говорите неправду! - відповів Сабат Українців є дуже 
багато, ви подаєте фалшивки, бо вам хочеться бути послом" і т. д. 

Міжt обома пішла гостра перепалка, аж п. Ліберман ухопив на

решті за шапку й демонстративно вийшов з салі. На цьому й закін
чилася українсько-польська конференція. 

Другого дня покликав мене та ще одного військового відпоруч
ника хор. др . Д. др. Загайкевич до свого помешкання на спеціяльну 
нараду - "Панове! - сказав до нас др. З. - Я попросив вас, щоби 
запитати й порадитись з вами, чи ми можемо покладати які надії на 

нашу збройну силу, чи ні, бо оскільки мені відомо Поляки не думають 
замиритися на дотеперішних умовах". 

Ми повели тоді отверту розмову й стверджували однодушно, що 
сила наша маліє з кождим днем. Др. З. був весь час в доволі при

гніченім настрою і недвозначно натякав на те, що коли нема сили, 
то треба шукати инших доріг виходу. Зрештою були це лиш натяки 
в приватній розмові, а сама справа стояла на черзі пополудневого 

засідання УНРади. 

На старшинській збірці, яка відбулася зараз піс;1я обіду, я здав 
звіт про останню українсько-польську конференцію, її перебіг і вислід 
та про те, що було темою нашої розмови з др. З. Підчас дискусії 
виявилось, що поміж українським населенням розійшлася чутка, немов 
то др. Кормош і Загайкевич на власну руку ведуть з поляками якісь 
потайні переговори, заходять до др. Лібермана й там конферують, 
стараючися за всяку ціну шляхом далеко йдучих уступок спонукати 
Поляків до згоди. Ця чутка викликала серед старшин чимале схви
льовання і психічне напруження, а вислідом цього була однодушне 
принята резолюція, в якій означено докладно ті найдальші межі, до 
яких посунутися може УНРада в своїх уступках у користь Поляків. 

В цій постанові було рішуче сказано, що без Сяну як граничної лінії 
ніякого замирення з поляками бути не може. Що краще улягти силі, 
ніж відступити від цього основного домагання. Про всяку автономію 
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меншостей і т. д. можна говорити щойно тоді, коли противник при

йме лінію Сяну. 

З цею резолюцією пішов я до Нар. Дому на заповіджене засідання 

УНРади. Тут говорилося вже дещо ширше про потайні переговори 

з Поляками. Підставою їх мала бути статистика населення поодиноких 
місцевостей. Міста й громади, в яких поляки були в більшости, пе

реходили на основі цього проєкту під польську владу а місцевости 
з українською більшістю під українську. Поляки цьому проєктові 

дуж'е зраділи, заявили щиру охоту погодитися на таких умовах і за

повіли що о годині 5-ій увечір вижидатимуть наших представників 
в салі староства напроти Нар. Дому. 

Цілий проєкт треба вважати абсурдом, бо як відомо Поляки 

є розселені острівцями поміж українським населенням і годі уявити 

співіснування двох окремих державних влад всуміш на одній тери
торії. На основі такого проєкту сам Перемишль переходив під поль

ську владу, так що для українських центральних властей треба було б 
шукати якогось иншого місця осідку. 

Коли зібрані члени УНРади звернулись до др. К. і З. із запитом, 
чи це є правдою, що вони ведуть такі переговори, то вони відпо
віли, що вони приватно розмовляли з деякими Поляками й між иншим 
виринув такий проєкт, на який Поляки готові пристати. Др. З. почав 
в довшій промові змальовувати безвихідне положення, щоби тим 
спонукати присутніх до прихильніщого розгляду нового проєкту. 

Тоді забрав слово я і в імені українського війська переказав докладно 
зміст постанови збору старшин і від себе додав: "Коли УНРада не 
буде йти шляхом визначеним в оцій постанові, то команда україн
ського війська знайде на те спосіб, що б припинити всякі шкідливі 
махінації". 

"Що?!" - запитав зворушений др. Кормош. - Скажіть ясніше!" 

"Арештує ІВас!" . . . 
Серед присутніх було замітне певне замішання, др. К. заявив, що 

він дякує членам УНРади за дотеперішне доІВІіря 1і складає провід, 
що на конференції з Поляками більше не йде. Те саме заявив і др. 

З. Одначе члени приняли ІВ1ійськову резолюцію однrоголосно а до др. К. 
і З. поставили рішуче домагання, що б вони витрівали на свойому 
становищі й покінчили те, що самі зачали. Зрештою ніхто не хотів 
піднятися заступництва. 

Конференція з Поляками розпочалась промовою др. Кормоша, 
який не знав, яких підібрати слів, щоби виправдати своє сьогоднішне 

відступлення від вчорашнього проєкту. Він виняв з кишені карту 
Перемищини й показуючи на польські та українські місцевости ста

рався виказати, що їх розмежовання є неможливе. Зрештою - го

ворив - цей проєкт мені особисто подобався, але військо на нього 
не годиться і тут показав пальцем на мене. Тим немов передав мені 

слово. Я, щоби зясувати становище війська, сказав звертаючись до 
Поляків менч-більш так: "Коли мир має бути щирий і трівкий, то 

треба, щоби він відповідав волі українського населення, яке творить 

тут подавляючу більшість. Коли ж він буде противний його волі, 
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то тоді він не буде мати ніякої вартости, бо маси нас не послухають 
і польська меншість і всі польські маєтки опиняться в великій небез
пеці. Тепер же ж, як знаємо, не звичайний час, а час повстань і рево
люцій". Після мене гооорили ще пп. Сабат, Демчук, але Поляки були 
дуж•е розчаровані й говорили дуже мало. Вони стояли на тому ста

новищі, що вони не мають уповноваження переговорювати инакше 

як тільки на основі проєкту др. Кормоша. Вони 'Відходили до сусід

ної кімнати на окрему нараду та висліду не було ніякого. П. Стифі 

найстарший віком поwіж ними поклаrв руку на серце й сказав: "Па
но~ве ! Моє польське серце не може на те згодитись. На це не зго
диться жадна польська дитина, щоби Перемишль не буІВ більше ІЮЛЬ· 

ський. Ні, це не можлИІВе!" 

При кінці конференції др. Загайкевич нагло тяжко захворів і деякі 
члени прискочивши до нього почали заходитись кovro хорого, що 

тремтів в першому приступі гішпанки. його зараз і відпроваджено 

до дому а решта ще лишилася при столі та без найменчих виглядів. 
Ліберман ще десь в половині наради покинув обурений салю. 

ВІРОЛОМНА ХИТРІСТЬ 

Незавидне становище, в якому опинилось українське населення 
міста й сіл по другому боці Сяну, часті грабунки й ревізії, знущання, 

убивства й арештовання Українців, дали привід до того, що УНРада 
доручила (9. ХІ.) військовій команді вислати негайно двох парля

ментарів до польської команди Засяня з домаганням припинити всякі 

жорстокости, згідно з постановами перемиря. Одним із парляментарів 

був я. Польські надбережні стійки завели нас до кватири команди. 
Тут панувала тишина, роботи немов не було ніякої, не було ні руху 

ні напруження - неначе в якомусь уряді підчас вакацій. Так само 
й на вулицях не було нічого замітного. Видно було, що поляки не 
мають на м~kц1і по1важніщої сили. Саме Засяня - мале й не !Вимагало 

великої залоги. Ух сила збиралася не в Перемишлі а на далекому 

запіллю, як в Кракові, Ряшеві, Тарнові і т. д. За Перемишль і Львів 
думала вся Польща. Звідти ждали перемиські Поляки терпеливо по

мочи. Як ж'е ж інакше було все на нашому боці? 

Заки ми побачили команданта, познайомився з нами кс. Панась, 
курат б. леrіонів (родом з Добромильщини - з діда Панаса), який 
завів зараз живу розмову про польсько-українські відносини. Він знав 
українську мову, чванився навіть знанням української літератури а на
шу історію - мовив - знає дуже докладно. На основі того свогQ 
знання він переконував нас, що Україна стільки й мала спромоги роз

вивати свою культуру, що була в сполуці з Польщею, що одинокий 

ворог українського народу це Москва. До корінної Польщі він за

числяв також Сх. Галичину й впевняв, що вона нікуди-інде припасти 
не може; що ми повинні шукати доріг до порозуміння замість вою

вати з Поляками. Ми спорили доволі довго, при чому кс. Панась 
приймав мої противні твердження і висновки спокійно й з певною 
навіть пошаною як для гостя. 
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Цього дня ми не могли поладнати справи, бо начального коман
данта не було - кудись виїхав а його ролю заступав якийсь поруч

ник, гикавий в мові, що поставився до наших домагань нібито дуже 

прихильно й лаяв всі ті невідповідальні банди, які проти наказу бог

зна що творять. Він говорив навіть більше, що він є за перемирям 

і до зламання його не допустить, що доволі має тої безглузної війни 

та що кождому народові належиться те, що його. Названі нами 

випадки нарушения перемиря він точно посписував і прохав прийти 

завтра, а тоді наші взаємовідносини напевно впорядкуються. Ми ві

дійшли з таким вражінням, що у Поляків на Засяню немає більшої 
сили від нашої, що вони стоять в порозумінню з краєм і чекають на 
допомогу, та що врешті й між ними є такі, які не мають охоти во

ювати. 

Другого дня я прибув туди з пор. Петрикеtвичем. Засяня мало цим 

разом дещо відмінний вигляд. Замітний був живіщий рух, хоча й не 

великий. Нас завели замість до команди просто на прИ'Ватну кватиру 

кс. Панаса. його дома не було, бо поїхав до Журавиці, але незабаром 

повернеться. Було умовлено, що ми будемо в 11 год. ж'дати біля 
Нар. Дому на їхніх парляментарів. Ми відійшли. 

Перед 11 . годиною відбувалось ще засідання УНРади. З Засяня 

прибіг п. К-вич повідомити, що до Журавиці прибула сьогодні вранці 

польська панцирка, я~ою приїхаJВ п. Я-ский, та що ІВін хворий, сам 
прибути не може. Така сама вістка наспіла тоді й до нашої команди 

й на двірци робились вже приготування на випадок наступу - заліз

ничники розбирали шини. Все ж таки годі було повірити, що По
ляки можуть бути таК'і дволичні, що з одного боку ~ведуть переговори 

що до закріплення перемиря а з другого боку готують напад. 

Точно в 11 год. зя~вились їхн!і делеrати: кс. Панась і ще двох 

(сотник і поручник). І нас було трьох (окрім мене пор. П. і хор. др. 
Д. як правник) . Ми зійшлися в одній з кімнат "Щадниці". Замітне, 

що кс. П. скоро нас покинув викручуючись якимсь важним ділом. 
Він був тільки при провірці уповноважнень і тоді кинув питання: 

"Панове, маєте уповноваження від своєї начальної команди у Львові?" 

- "Ні, від місцевої" - "Чи з командою у Львові не маєте може 
звязку?" - "Звязок єсть, певна річ, ми маємо свої літаки, але для 

такої ціли вистарчить підпис місцевої команди!" - Ясно, що кс. П. 
ХОТ'ІВ ро3'Вdдати, чи Перемишль 1і Ль~іІв Т'Ворять одну органІізаЦію 

чи ні. З тим він і відійшов. 

Два інші члени поводились дуже чемно й миролюбно. Вони на
віть вище цінили наші порядки ніж польські і годилися на всі про

позиції, які вели до скріплення перемиря, без застережень. Для при

пинення всяких переслідувань іншого населення порішено було завести 
уряд референтів - при польській команді поставити Українця для 

справ українського населення й при українській команді поляка для 

польського населення. 

Вже було вироблено декілька параграфів, коли нараз почувся 

важкий ІВистріл. Заторохко'fІіли кр~іси. Я збіг на ІВулицю прОІВІідати. 
Польська панцирка наступала на залізничім мості, з Винної гори били 
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польські гармати. Вернувшись на гору я сказав до Поляків: "Се об
ман з вашого боку, тут миритеся, там нападаєте". А вони на те: 

"Сло•во гонору, же ми о нічим нє вєми. В мєндзи-часє мусял•о цось 
зайсьць. Офіцирське слово гонору!" Остовпілі питалися, що тепер 

буде з ними. Хор. Д. попровадив їх до кімнати "Бесіди" - і там 
інтернував. 

Мені стало соромно за нашу простодушність у відношенню до 

ворога, з яким можна гоІВорити тільки зброєю. 

Підступний наступ був на протязі години відбитий. Залога двірця 

п1ід про:водом чет. Мельничука й Фільца ручними rранатами заступила 

ворогові дорогу й не дала направити шин. Перестрілка тривала до 

самого вечера. В той час лягло головами двох наших стрільців -
один напроти кладки, другий на віядукті проти залізничного мосту 

біля скоростріла . Ворожий огонь сильно понищив українські надбе

режні камяниці. Найбільше шкоди мав др. Кормош, що мешкав в домі 
"Віри". Всі стінні зеркала були поторощені, меблі полупані, стіни, 

двері, вікна густо подіравлені. 

Польсьwі парляментарІі були б пе~вно згинули 1в1ід польських куль, 

якби їх посаджено було в одній з кімнат дому "Віри". 
Хоча наступ був хоробро відбитий, то залишилось одно важне 

вражіння: Поляки мали артилерію а ми ні. Стрільці робили з цього 

сумні висноІВки й нарІікали також на брак "декункіІВ". Мені прийшлось 

до пізної ночі враз з командантом залоги Нар. Дому зносити всяке 
заліззя, яке лежало перед зруйнованим пішим мостом, і будувати з них 

"декунки" перед кладкою, щоби піднести духа стрільців. 

МОСТИ НА СЯНІ 

Ще цеї ночі пізною порою зявився раптово в Нар. Домі пор. др. 
Н-вич, одежний старшина в українській касарні, і дещо піднятим 

голосом звернувся до присутніх, які ще не спали, з ось таким запитом: 

"Чому не даєте мостів висадити? Через ті мости всі погинемо! Вже 
пора була давно їх знищити! .. " П. Крутій і я порішили як стій піти 
з ним усюди, де тільки треба, щоби покінчити раз справу мостів -
щоби або раз висаджено їх, як можливе, або як ні, то зроблено що 

небудь иншого. Тепер положення було як не мож ясне й не могло 
бути ніяких сумнівів що до конечности знищення мостів, з яких два 

йшло на увагу: залізничний проти двірця і деревяний на торговиці. 

Третій залізний для переходу, що проти Нар. Дому, був знищений 

ще 1915 року. його заступала кладка. 

Ми пішли на mулицю Смольки, щоб ·обміркуrвати ·все безпосередно 
з командою. Питання мостів тяглося і вирішувалося вже з перших 

днів опанування міста. Хто тільки почував себе Українцем, цікавився 

тим, коли нарешті вилетять мости в повітря. Зпершу команда не хо

тіла нести відповідальности за мож'Ливий промах і доручила мені за
питати УНРаду, який у неї на цю справу погляд і як треба поступити, 

щоби для загальної справи не вийшло з цього яке лихо, УНРада 

приняла одноголосно ось таку постанову: Мости треба приготовити 

до висадження (підмінувати) і чекати, аж покажеться, що знищення 
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є конечне. Цю постанову я передав зараз команді, яка почала зараз 

робити ·Всі підr10то~вчі заходи до підміно~вання. 

Після упадку Перемишля давалися чути скрізь голоси, що через 
др. Кормоша пропав Перемишль і ціла Галичина пропала, бо він не 
дозволив знищити мостів на Сяні. Оповідалось, що він був проти 

знищення немов то через те, що не буде як привезти з заходу вугля 

і т. п. Це до певної міри й правда. Др. К. беручи участь в дискусії 

перед рішенням подавав між иншим і такі причини, як брак опалу, 

світла, і радив •вичекати, поки не зайде конечна потреба. 

Але те все не важне - і постанова УНРади і добра воля команди 

не могли повалити мостів. До цього треба було знавців, пального 

матеріялу й приладів. Один одинокий старшина сапер, Українець, 

який міг був виконати це велике завдання, виїхав з Перемишля у 

Львів перед самим переворотом (пор. В. Ш-вич). Зі Львова вислано 
його в делегації до Гетьмана в Києві по гроші та військову поміч. 

А Перемишль не мав ні одного старшини техніка. Щойно десь чет

вертого або пятого дня зявилося двох українських однорічних сапе
рів, які примандрували з Ярослава чи то з Радимна. Команда зараз 

віддала їм окреме авто до послуг і веліла їм віднайти те, що є потрібне 

до висадження мостів. Цілу ніч обїздило авто перемиські форти, 
а коли другого дня ранком повернулись оба до касарні й сказали, 

що екразіту мають вже доволі тільки бракує ще льонтів, то команд~ 

nеліла їм зараз таки з місця їхати далі й не спочити, поки не знайдут/ь 
потрібної решти. Але на-даремно. Всі пошукування були безуспішні. 
Технічні склади знаходились за Сяном, на нашому боці не було ні 

одного. Виглядів на роздобуття потрібних засобів не було. Тим 
часом звістки про приїзд панцирки, ставались що раз то частіші та 

певюш1. Щоби цій небезпеці як небудь зарадити, вислала команда 

обох саперів окружними дорогами до Радимна, що б вони знищили 
там два малі мости, які їм були знані, бо це була їх рідна околиця. 
Вони виїхали, але мостів не знищили й більше не вернулись. 

Ми зайшли до приватної кватири сот. Гази. Він ще не спав. 
Після доогої наради ми таки прийшли до пере~rонання, що не має 

людей ні способу, що б висадити мости. Були голоси, щоби проти 

панцирки пустити один паровіз в повнім розгоні. Воно потім так 
мабуть і сталось. Тільки одному з польських робітників удалось 
вискочити на паровіз і затримати його. 

Ми вернулись до дому над ранам і я поклався, що б відпочити. 

ОСТАННІИ ДЕНЬ 

Другого дня около 10. год. рано я прибув до касарень з тою 

думкою, щоби попрохати нового приділення, не бажаючи більше брати 

участи в ніяких нарадах. Саме в хвилі, коли я розмовляв з сот. Г. 

на коридорі, приступив до нас стрілець з листом у руках і сказав: 

"Це від Поляків". Ми відчинили й прочитали грізний ультімат, пи
саний машиною на пів листа п аперу з підписом майора як команданта. 

Ультімат був триманий 1в тоні зневажливім і назначував речинець до 
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12 год., а ми отримали його на 20 хв. перед 11-ою. Коли до 12 год. 
дня українці не зложать зброї там, звідки її взяли й добровільно не 

покинуть польського міста, то польська армія примусить їх до того 

силою і тяжко покарає. 

Ми рішили не давати ніякої відповіди. На це не було часу. В цю 
мить надійшов чет. Ф. Кость. До нього звернувся сот. Г.: "Беріть 

авто, заберіть з Ванькович дві бочки бензини й підпаліть деревяний 
міст! О год. 12 поляки наступають!" 

В касарні загуло неначе в улию. Збирались поготівля. Зійшовся 
штаб, що б обм~іркувати М'ожлювого ІВідступу (Негрибка). Чет. Ч. 
отримав наказ вивезти решту крісів і т. д. 

Ціла година минула як одна хвиля. І нараз загреміло від вистрілів 

і вибух1і/в! ручних r'ранат. Деревяний М'іст не загорів. Чет. Ф. доїжЩкЗ'В 
саме до мосту, коли вже не було приступу. За те занявся якийсь дім 
у жидівській дільниці від ворожого поцілу. Польська артилерія обси
п~ала ІВОі ІВажніші наші позиції rранатами. Було дуже сумні~вне чи 

ми зможемо утриматись, хочби тільки й через те, що поляки мали 

артилерію. Перевагу чулось по їх боці. Телефон в касарні не від
зивався. Це свідчило не добре. Перший прибіг з фронту хор. Х. 

ранений rв руку і сказа'В: "Нар. Дім збомбардований. Залога ~від
ступила під ринок". 

Я затремтів. В Нар. Домі на другому поверсі лежала в гарячці 
моя жінка, хора на гішпанку від трьох днів. Я побіг туди. На вул. 
Дворського хтось стрілив з вікон позад мене, наша стежа, що стала 
на розі віддала туди сальву. Праворуч на двірци панувала загадочна 

тишина. Пальбу чути було головно коло Нар. Дому. Вул. Франціш

канську немов би хто вимів. Ні одного чоловіка. Всі склепи зачинені. 
Я перебіг ринок і в низу, де дорога звертається до мосту я побачив 
нашу розстрільну скриту за мурами. В городі біля суду стояв ско

ростріл звернений проти мосту. Дорога була засіяна відламками муру 
і склом з розбитих вікон. Я глянув на Нар. Дім і з задоволенням 
ПОбачwв, ЩО ще СТОЇТЬ. rранати розбили тільки фронтовий ріг і баль
КОН. "Чи можна ще пройти до Нар. Дому?" запитав я стрільців. 
- "Та там вж'е нікого з наших нема, зачим іти, там вже певно по
ляки". - "А де ж ділись наші?" - "Ось тут!" і показали на сусідний 

дім, в якому мешкав др. Загайкевич. 

В цю мить я перебіг хильцем вулицю і через дві три хвилі опи
нився в помешканні др. З. Тут були зібрані члени УНРади як др. К. 
з родиною, О. Ярема, Сабат, Білинський і инші. Серед присутніх 
зустрів я також і жінку. В останній хвилі веліла утекти з під обстрілу. 

Др. З. лежав хорий в ліжку. На дворі час до часу розносився глухий, 
гук ІВІід ручних rранат на подJВІірю Нар. Дому. 3венІіли шиби. Я вибіг 
заспокоєний назад на вулицю. Стрільці стояли ще на своїх місцях. 

Замість раненого хорунжого явився якийсь поручник з повнісінким 
наплечником і з великою пастирською палкою в руках. Стояв без 

пляну й ініціятиви. З рога вул. Водної я побачив польських легіо
Юсті!в, як підходили з над беріга Сяну до ринку. Заки мені удалось 
заставити їм відповідною обсадою дорогу, заторохкотіли кріси на 
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вул. Францішканській перед самим ринком. Таким робом ворог 
окружив нас із двох боків. Я дав знак стрільцям, щоби незамітно пе

рейшли на горішну сторону ринку. Тут в околиці польської катедри 
і будинку скарбової дирекції ми простояли аж до пізного вечора, 
відбиваючи наступ від ринку й від вул. Францішканської. Із замкової 
гори прибув для розвідки пор. П-кевич. Та я не був в силі зясувати 
йому ситуації, бо й сам не знав, де під цю хвилю знаходяться наші 

частини. З-гори 'Від сторони Інституту надійшов харчевий поручник Л" 
одначе від нього я не міг нічого вивідати, він сам був дуже зхвильо

ваний, коли дізнався від мене, що поляки вже заняли місто. Ми ви

слали стежу nii:ZI. про~водом пор. з палицею, який пі~час в1ідступу десь 

був заподівся і аж тепер знов зявився. Одначе ні він ні стеЖ'а не 
вернулись. Пішов удруге сам пор. П-кевич, але зміг дійти лиш до 

вулиці Шашкевича - і вернувся. Була мала надія на те, що наші 

-.астини ще держаться в місті. На всякий випадок про якийсь звязо1 

з рештою наших військ не могло бути мови. Тому ми постановили 

ще до півночі вийти з міста й перейти через Татарську гору до Не
rрибки, яка була назначена збірним пунктом на ~випадQК ІВІідступу. 
Я з деяких важких для мене причин залишився, два тижні перебував 

в укриттю а в перших днях грудня прибув до Стрия. 

В околиці касарні при вул. Тихій деякі невеликі наші частини 
ще трималися до 10 год. рана дня 12. ХІ. У висліді було по нашому 

боці декілька убитих та тяжко ранених, а ще більше попало в полон. 
Розбитки, які зібрались в Негрибці відступали потім далі аж до Хи
рова, де утворили ядро т. зв. групи Кравса. 

Нім. Яблінне, дня 12. VII. 1921. 

ПОЯСНЕННЯ ДО ДІЄВИХ ОСІБ 

Д-р Володимир Заrайкевич. Народився 1896 р. в Тернополі. Право 
закінчив у Львові. Адвокат в Перемишлі. Організатор Перемищини. 
В 1912 р. посол до віденського парляменту. Громадський і політичний 
діяч. Член Української Національної Ради. Посол до 1польськоrо сой
му з рамени УНДО. В'язень концентраційного польського табору в 
Домбю. В 1944 рр. на еміrрації в Німеччині. Табори в Кальсфельді і 
Міттенвальді. Помер 7 червня 1949 в Міттенвальді, Баварія. 

Д-р Теофіль Кормош. Народився в 1861 р. Адвокат в Перемишлі. 
Посол до галицького сойму. Помер 1927 р. в Перемишлі. 

Професор Теодор Гоза. Народився 27 лютого 1882 р. в селі По
рубні, повіт Яворів. rїмназію з відзначенням закінчив в Перемиш.'l і , 
а університет у Львові. Учитель rімназїі у Льво ві і Перемишлі. Воєн
ну службу відбув як старшина австрійської ар~1 їі на різних фронтах. 
В УГА артилерійський референт при Нач. Команді УГА. Голова "Укра
їнської Бесіди" і "Рідної Школи" в Перемишлі. Помер 13 травня 1934 
в Перемишлі. 
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Василь Панейко 

Перший Листоnад з iнworo бону 
І 

Нема сумніву, що не в одюи голові, а ·в багатьох нараз зароди

лася незабутньої осени 1918 р. і щораз більше ста·вала конкретною 

свідомість: Австрія в аrонії, в безвихідних і безнадійних передсмерт
них судорогах, і хвилина близька, 1<0ли буде нам треба тут, у себе" 
дома, на місці поставити свою державну організацію - інакше країна 
попадеться 'В безладдя й анархію або - що рівно або й ще більше 
грізне - під нове ярмо, під ·владу історичного суперника, зачаєного 

на нашу землю. Припускаємо, що 'В оці наші історичні роковини, 
такі сумовиті і такі підємні одночасно, бодай частина, принаймні де
кілька свідків і учасників Першого Листопада розгорне кілька листків 
у книзі своїх спогадів і розкаже нам, як саме в кожного з них зокрема 

думка і постанова того діла зродилася, і як 'Вона в дійсности вопло

чувалася. 

У цих кількох виривках із моїх споминів хочу оповісти, як роди

:'Іася ідея Першого Листопада саме 'В мене, в одного з десятків, соток 

•rи десяток сучасників, одночасно і від себе незалежно полонених тією 
самою думкою. Хочу оповісти дещо з того, що я бачив своїми очима, 
і як на події реаrував; інші розкажуть, що вони овоїми очима бачили 
і що вони серед струї подій робили. Так воно є, що кожний з нас 

- у свідомості своїй і ·в очах власних - осередок світа і подій; 

з тісної клітки своєї свідомости виходу нам немає: для всіх нас овіт 
крутиться до•вкола кожного з нас. Це наша полуда, неминуча. Не 
значить воно одначе, що світ буцім-то справді крутиться довкола на

ших дрібних осіб, ні, що від нас розпочинається історія: не будьмо 
смішні і не попадаймо в такий самообман - доволі зрештою роз
повсюднений. 
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Цікава і варта уваги подробиця: ідея Першого Листопада заро
дилася і здійснення її готовилося вик.ч:ючно тільки в краю - наша 

тодішня п арляментарна репрезентація була .ідеї цій зовсім чужа, 
ставилась до неї скептично - мало сказати скептично: просто неrа
тивно. Понад всякий сумнів сконстатував я це під час того трагіко
мічного зїзду наших "нотаблів '', на якому наші віденські посли, начеб 
з місяця, Відня у Л~вів, падучи, переперли резолюції, які чудовиж'Но 
суперечили з дійсним станом справ і з дійсним ходом подій. 

Нераз, тоді і потім, я застановлявся звідки пішла тоді ця від
сталість наших послів супроти наявних потреб дня. Відповідь буде 

імовірно ця, що ·в столиці держави, у Відні, не почувалося тоді ще таких 

очевидних познак близької смерти держави, які ми на кожному кроці 
почували на місці, в краю, у Львові, де розклад просто бив в очі. До 

того ще треба •взяти під увагу той суrестивний моральний примус, 

лід яким жила українська парляментарна репрезентація в тодішньому 
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Відні: конаюча династія і її останні міністри, особисто і шляхом преси, 
впоювали в наших предстз:вниюів усякі байки про те, що моІВлкв, "ан

танта" рішила "зберігти Австрію'', очевидно зреорганізовану, тощо. 
Потопаючі хапалися стебелини, а президія Української Парляментарної 
Репрезентації, якою раніше володарі А1встрії мало цікавилися, раптом 

стала предметом їх пильної уваги, тай - "взялася" на ті передсмертні 

віденські казки. Супроти казок цих - чим були приготівки до за

йняття ЛьвО'Ва і Східної Галичини, ведені потайки львівськими ши

байголовами, та й ще не "покликаними", тобто не послами? Зайвими, 
а то й компромітуючими й небезпечними затіями, нічим іншим. 

Ось і причина чому Перший Листопад застав українських послів 
иайже rв повному комплєті - у Відні, звідки вони потім тільки 
з трудом, спровола і пізно добивалися до краю. Дехто з них і досі 
вже туди не добився . .. 

ІІІ 

Що Австрії настає неминучий і невідкличний кінець, це було 
мені ясне і певне в літі 1918 року, коли американські 1війська звели 

внівець останнє велике німецьке зусилля на французькому фронті. 
Ясне це стало тоді серед нас певне не мені одному, а багатьом з нас, 
цивільним і військо·вим, але очевидно можу оповідати тільки про 
себе одного. З гуртом найближчих друзів, знайомих і редакційних 
товаришів не переставали ми про справи ці роздумувати, говорити, 
навіть спорити. Одначе на словах воно не могло кінчитися - треба 
було готовити силу, тобто організувати військо. 

Десь з кінцем серпня чи з початком вересня 1918 "скочив" я на 
один день до Відня; думав, що там дізнаюся чогось рішаючого. При
падок хотів, що висідаючи з трамваю з Північного Двірця під Опе

рою, я попа·вся на посла Василька. Розмо·ва тривала всього кілька 
хвилин, секунд - Василько, знервований кудись дуже спішився. 

- Що ж з війною, пане президенте - питаюся. 
- Alles verfallen. Alles deht zu Grunde! ("Усе пропало. Усе іде 

в пропасть") - кинув мені з розпучлИІВим рухом Василько і щез у 

свому авті. 

Це "Alles verfallen" rвпало на мою голову в т. зв. психологічному 
моменті і рішило оконечно про дальшу мою поведінку, Коли все 

пропало, тоб-то коли Австрія й Німеччина падуть, то треба нам брати 
Галичину й Львів, і то мерщій. Але "брати" - чим? 

Василько, кидаючи мені такий осуд хвилини; невже й не підозріва'В, 
як його стрічний ці слова зрозуміє і які практичні висновки з них 
виведе. Сам же він ще в ж1овтні переводив у Львові ті славетні резо
люції на зїзді нотаблів . .. 

IV 

На другий день рано я вже був з поворотом у редакції, крайнq 
занепокоєний, щоб розвал Австрії не заскочив нас за швидко, не під
готовлених забрати Львів і Східну Галичину. Кілька днів потім спро
снв я кілька політичних другів на нараду ·в цій справі до своєї кімнати 
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в редакції, і ми постановили скласти постійний комітет, тайний оче

видно, бо ц. к. поліція і намісник Гуйн все таки ще мали руки довгі. 
Як ·Воно дивно і як воно мені прикро, а я нині не в силі вичислити 

всіх членів комітету - може зробити це хтось інший з його учасникі•в. 

Памятаю, що належав туди Володимир Охримович, Степан Рудницький, 

Мих. Лозинський, Степан Томашівський і Осип Назарук, далі кілька 

вшсько·вих. Сходився потім комітет і радив в музеї Н. Т. ім. Шев
ченка. Чи поза цим комітетом був якийсь інший, незалежний від 

нього, не можу сказати. Знаю, що вже на другому засіданні гово
рено про звязок із військовим заго·вірницьким комітетом. Чи не міг 

би хтось з цього комітету - може Дмитро Паліїв? - опо'Вісти про 
нього. (Гляди: Дм. Паліїв "Листопадова революція" УГА. Том 3. 
Ст. 20. - Д. М.). 

Військовий комітет мав осідок в "Народній Гостинниці". Швидко 
виринуло питання: кого на команданта нашого •війська (майже сама 
стара "ляндштурма") для зайняття Льво'Ва? Наші січові стрільці були 
далеко від ЛІ:ffіова - одні на Україні, а другі з Вас. ВишИ'Ваним у Чер
нівцях. Мене •вислали (десь коло 20 жо~втня) до Черновець, щоб там 
у "Архикнязя" видобути - коли не пересилки всього стрілецтва до 
Львова, бо бодай - когось на команданта. 

Завдання було не таке просте. Бо архикнязь, хоч він і був Ви
шиваний, то все таки був Габсбурr, а що Австрія, як не як, а ще 
"стояла", то годі мені було просто йому признатися, що ми хочемо 

стрільців на те, щоб зліквідувати А'Встрію у Львові. Треба було щось 
крутити, дурити. Поміг мені ·в цьому сотн. Остап Луцький, котрому 

я до всього призна•вся, і котрий, маючи довіря архикнязя (саме тоді не

дужого rрипою) якось вимантив від нього дозвіл повести до Львова 
на команданта - Дмитра Вітовського, одного з старшин УСС. 

V 

До того часу зна·в я сотн. Дм. Віто~вського здалека; він був мені, 
правда, несимпатичний, але й нічим особливим, як 1вояка і вож~, мені 
не імпонував, і я вибором його не був захоплений. Одначе не було 
що діяти: ліпше він ніж ніхто. Довга їзда особовим поїздом з Чер
новець до ЛlffіоІВа, яку я ІВідбув на безпереривній розмоrвd. з цим !{І()ман

дантом, не ·веліла підняти його в моїх очах. Моє враження укріпля
лося: Добра людина, але на команданта, і ще в таку критичну хвилю?! 
Де йому на таке ! 

Відставивши Вітовського до комітету при :вул. Косцюшка 1, я за
раз-же того ж дня поділився своїми •враженнями з комітетом у Музеї 

і запропонував, що безпроволочно поїду до Київа, до гетьманського 

штабу, з домаганням вислати до Львова якогось енерrійного і до
свідченого 'Вояка, ·вищого офіцера колишньої російської служби, на 
команданта. Ми мали на думці між ін. полк. Ол. Удовиченка. 

З великими труднощами, після кількох днів мороки на залізни
цях, вже під знаком поступаючого розкладу, добився нарешті, під 

кінець жовтня до Київа. 
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VI 

Незабутній вид Києва того часу! Атмосфера безприкладного 
напруж'ення, страшенної непевности. Під сірим, мрячним, осіннИІ\t 

небом - якесь давно метушливе життя, метушливе та - наче не
реальне. Атмосфера диких чуток, виссаних з пальця, розпо•всюдню

ваних, надзвичайними 'Виданнями газет. Австрійські й німецькі ко
манди, збентежені і збиті в толку, та все таки ще розмірно кріпкі -
супроти безсилля гетьманського уряду і назріваючого безладдя ук

раїнських кол. Глухі погрози большевизму. Повстанчі змови На
ціонального Союзу. Говорити в такий час у гетьманському штабі про 
висилку команд, гармат, військових частин, панцирних а<втомобілів до 

далекої Галичини, нам у поміч?! Говорив я про все те зі штабом, і з 
прибічниками гетьмана, зі знаменитим Остряницею зосібна. Горох об 

стіну! Або просто відмо·ва, або якісь неозначені обіцянки, давані 

в злій вірі, без наміру додержати приречення ... 
Невеселі враження від тайного засідання президії Національного 

Союзу - ні одної політичної голови, ні одної особовости, видатнішої 
з державного або 'Військового погляду ... 

І передання меНІі Гр. Микетеєм телеграми (чи телефонограми?)• 
про зайняття Львова і Перемишля українськими військами, одним сло
вом: Перший Листопад. 

Не ·всидіти ж мені після такої звістки, такої безмежної радости , 

далеко від Львова! Довга й прикра подорож по Україні, яка спровола 

грузла 'В безладдя, і - українські стяги над стацією у Підволочиськах! 

Нині ще, після стільки років і стільки переж'Wвань, не можу без най
глибшого зворушення згадати тих Підволочиськ, з тими нашими во

яками з тією горячковою роботою. 

А потім Львів - в огні стрілі·в. Українська Національна Рада 

в Ставропіrії, український штаб у Народньому Домі. І все те - ра

дісне і піднімаюче душу, тай розпучливо сумне й прибиваюче, що там 
творилося - аж до памятного 21 л11стопада . . . А потім, далі . .. 
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о. Петро ГолинськиА 

Ру дни 
у днях 1 і 2 листопада 1918 р. 

о. ПЕТРО ГОЛИНСЬКИй, 
хор. УГА 

Рудки одиноке повітове місто на терені Сх. 

Галичини, яке не мало власної української ка
толицької парохії. На передмістю була лише 

невеличка деревяна церква, яка належала до 

два клм. віддаленої парохії Бенькова Вишня. 
Звідтам наш парох, за австрійських часів, при
їздив два рази в місяць до Рудок на Службу 
Божу. Зате був у Рудках просторий мурова

ний латинський костел, збудований у 17 сто
річчі довколишною польською шляхтою, в яко

му зберігалася чудотворна ікона Богоматери. 
Три рази до року в найбільші празники Бого
матери відбувалися великі відпусти, які стя
гали до міста маси населення з цілої околиці. 

На основі шематизму Перемиської Греко-Католицької Епархії за 
рік 1908 населення в Рудках числило 1540 латинників-поляків, 351 
греко-католиків українців і 1749 жидів. Той же шематизм з 1937 
року нараховує 1500 латинників-поляків, 2200 жидів, і лише 150 укра
їнців. Наглий спадок числа українців за короткий час пояснюється 
тим, що за браком власного пароха на місці греко-католицькі міщани 
відчужувалися від власного обряду і, щоб дістати будь-яку лекшу 
працю, ставали поляками. 

Після третього розбору Польщі, коли Галичина в 1772 р. пере
йшла під •владу австро-угорської монархії, Рудки були маленьким 

містечком з горсткою полякі!в (неспоrвна ст.о душ), біля 200 жидами 
і понад 200 українцями, які спільно з поляками відробляли панщину 
в місцевій економії, власності дідича з Бенькової Вишні. В Рудках 
не було своєї церкви і наші вірні ходили на Богослужби або до 
парохії в Беньковій Вишні або до недалеких Підrайчик. Деревяну 
цер~ву збудо'Вано щойно в 1870 р. 

Реформи цісаря йосифа ІІ діткнули тяжко нашу Церкву, яка 
втратила тоді кільканадцять монастирів і багато парохій. Менші з них 
касовано і злучувано по дві або і три. 

Щоб для латинського костела в Рудках забезпечити права парохії, 
сусідні польські дідичі спровадили на свої економії по кілька мазур
ських родин, а бракуюче число доповнили, переписавши наших пан
щизняних селян у латинський обряд. Так дістали Рудки потрібне 

число латинників для створення самостійної польської парохії. Пізніш 
те число зростало насильним перетягненням наших вірних на латин
ників. 
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В тому часі Рудки ще не грали значн~ішої роті. Куди більш значен
ня мало 14 к.лм на СХІід положене над річкою Верешицею містечко Ко
марно зі старими королівськими привілеями вільних міст і з численним 

українським міщанством. 

Рудки прийшли до більшого значення у 19 столітті, коли австрій
ський уряд спорудив битий шлях зі Львова через Любінь і Рудки до 
Самбора. Самбір був тоді окружним містом (циркул), до якого на

леЖ'ало кілька сусідних ПОВІТІВ. Тоді Рудки стали осідком староства, 
повітового суду, згодом і повітового виділу. Урядовцями цих установ 

були виключно поляки і тому теж польонізаційний процес скоро 

поширювався. 

Щойно перед вибухом Першої світової війни наше патріотичне 
священство з найближчих сіл, разом зі свідомими селянами, оснували 

в Рудках кооперативну касу , "Народний Дім", яку примістили в закуп
леному на ту ціль будинку. 

Першим діловодом "Нар. Дому" був п. Іван Роздольський, родом 
зі Станиславівщини. Він зразу почав організувати хор і вести націо
нальну працю серед залишків міщанства. З того часу із "Нар. Дому" 
ширилася корисна освідомна праця на всю західну частину повіту, 

яка досі була під сильним впливом москвофілів. 

Заслуги у пробудженню повіту до української свідомости перед 
Першою світовою війною треба приписати о. Стефанові Онишкевичеві, 
парохові Купнович Старих, пізнішому послові до віденського парля

менту, о. Айтале~ві Кооальському - деканоІВІі і парох•о1ві в Н0tвооілках 

Гостинних, о. Симеонові Кульчицькому - парохові в Вощанцях і о. 

ЮріЄJВі КмітюІВі - парохо·ві ·в Чайковичах та селянам Стефанові Пас
тернакові - з Вустович, Іванові Миськову з Бенькової Вишні, Юркові 
Пастернакові з Загіря, Миколі Шупатові з Хишевич, учителям Теодо
рові Коцанові з Хишевич, Іванові Верхолі з Но,восілок Гостинних, 

Михайло,ві Пелипчакооі з Вощанець, Зен. Кульчицькому з Кольбаєвич 
і інших, та •в самих Рудках ІваноІВі Роздольському. 

Не згадуємо при цьому про Комарно, яке мало високо свідоме 

українське міщанство та молоду патріотичну інтеліrенцію. Тут пра

цював заслужений діяч о. Володимир Петрик, посол Гриць Терша
ковець і інші. 

Вибори до віденського парляменту в 1907 р. застали Рудеччину 
згрубша зукраїнізо'Вану і бодай наЗІверх уооідомлену. Український 
кандидат, тоді казали "руський", о. Ст. Онишкевич одержав подав
ляючу більшість голосів. Москвофільські села голосували масово н·а 
українського кандидата: на час виборів стихла боротьба між україн
цями і москвофілами, о. Ст. Онишкевич був свій для всіх проти 

поляка-шовініста rрафа Скарбка. По селах залишилися були ще 
деякі читальні Качковського, але вони вели більш українську, як мос

квофільську роботу. 
Зараз з початком Першої світової війни почався перед нагальним 

і бистрим наступом російських полчищ відворот австрійської армії 
в Карпати. На злобні і брехливі доноси шовіністичних поляків і міс
цевих жидів заарешто.вано в Рудках у вересні 1914 р. тринадцятьох 
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українців 1 1х усіх мадяри розстріляли як москвофілів. Ці нещасні 
українці мусіли ще й самі собі викопати могили недалеко польського 
костела. 

Але Рудки не були відокремленим випадком. З усіх сторін при
ходили страшю 1 прикрі вістки, що в часі свого відступу мадярські 

військові частини розстрілювали наших невинних людей по селах. Та
ких випадків було доволі багато. 

На жаль, не наші українські посли, тільки польський соціял-демо
крат Дашинський видвигнув справу масакри українських селян у Руд

ках у віденському парляменті. Він теж перший описав у своїй промові 

згаданих тринадцятьох українців, які згинули під брехливим закидом 
москвофільства. А було це так: 

До головного складу тютюну жидівки Цінської тиснувся народ 

за цигарками, яких бракувало вже на самім початку війни. Тиснулися 

українці, поляки та жиди і у стиску якийсь поляк посварився з укра
їнцем та назвав його москвофілем. Це підхопили інші поляки і стали 

кричати: "Москвофіл, москвофіл". Звідкись знайшлися два військо
вики, які забрали того українця-селянина і повели через ринок до 

найближ'Чої команди. По дорозі пізнали арештованого троє селян, 

які запитали: "Куме, а вас за що взяли?" Цього було доволі, щоб 
і їх арештовано. Подібна сцена повторилася ще кілька разів і врешті 
число арештованих зросло до тринадцятьох. Усіх приведено до вій
ськової команди якоїсь мадярської частини і незнаний старшина засу

див їх усіх як москвофілів-шпіонів на смерть. їх відвели недалеко 

за м~істю <І3 напрямі села Вусто·вич і тут їх всіх ростріляли. Засуджені 
перед своєю смертю мусіли самі копати собі могилу. Цей несправед
ливий та жорстокий присуд і вирок нагнав населенню такого страху, 

що місто наче вилюднилося. 

Такі випадки часто траплялися по селах Рудеччини, якими від
ступали мадярські частини. Передтим арештовано кільканадцятьох 

селян і священиків та під закидом москвофільства (зрада держави) 

заслано до концентраційного табору в Талєргофі у Стирїї (біля rрацу). 
Кілька днів пізніше Рудки зайняли російські частини, яких постава 

і відношення були куди лагідніші й людяніші як мадярських гонведів. 
Це викликало серед наших селян у мішаних польсько-українських ро
динах настрої симпатії. Одначе російська окупація не тривала довго, 
бо в червні 1915 р. вернулася австрійська влада. Цим разом її пове
дінка з населенням була вже без закиду. 

В р. 1917 прибув до Рудок перший український адвокат д-р Олек
сандер Марітчак. Наші установи розвинули небувалу досі культурну 
працю, не зважаючи на те, що війна тривала. Усім культурним життям 

керувала Повітова Українська Національна Рада. Села були доволі 
оовідомлені і зорганіз·оІВані, а гармонійний контакт і з1вяз~о к між цен
тралею повіту і провінцією якслід наладнаний. Усі знаки на небі 
вказували, що в жовтні 1918 р. австро-угорська монархія війну програє 
і розпадеться на національні держави. 

День 1 листопада 1918 р. застав місто Рудки нагло під польською 
владою. Поляки - як уже сказано - мали тут рішучу більшість і, 
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розброївши австр1иську жандармерію та зорганізувавши міліцію, пе
ребрали у свої руки староство, суд, податковий уряд і пошту. Це 

пішло їм легко, бо староство, командант жандармерії (Петрів) і біль
шість урядовців були поляки. Українців поляки покищо не зачіпали. 

Дня 1 листопада 1918 р. перед полуднем зібралися в "Народнім 

Домі" члени Національної Ради, а саме: о. декан А. Ко'Вальський, о. Ю. 
Кміт, о. С. Кульчицький, д-р Ол. Марітчак, радник суду йосиф Куль
чицький та інші на нараду у справі назріваючих подій. Усі чекали 

на посла о. Ст. Онишкеmича, але ІВін не прибJ'В. 

Рівночасно зібралася в будинку староства теж і польська Націо
нальна Рада, яка рішила ~вислати озброєні ~відділи своєї міліції до1 
поблизьких сіл, проголосити там польську владу і порозброювати 
австр~иські відділи. Коли один відділ тієї міліції був недалеко за 
містом (в напрямі села Бенькова Вишня), зустрівся він з озброєним 
українським 'Відділом, що його зорrанізував на скору руку четар 

Теодор Швець, який у тому критичному часі перебува~в на 'Відпустці 

у БенькоВІій Вишн~. 
Таке Ж' сталося і з другим відділом польської міліції, який вийшов 

з Рудок ІВ напрям села J<:ольбає1вич. Польська сторона переконалася, 
що вона з усіх боків окружена українцями. Зовсім безрадна стала 

польська Національна Рада, коли перед полуднем наспіла вістка, що о. 

Ст. Онишкевич з великою силою озброєних селян підходить до Рудок 
і покищо зупинився в селі Михайлевичах, віддаленому З клм. на захід 

від Рудок. Серед поляків настала паніка. Польська Національна Рада 
запросила тоді членів Української Національної Ради, які були в тому 
чаоі з1ібрані в "Нар. Домі", до себе на спільну нараду. Після юороткої 
виміни думок рішили всі вислати двох делеrатів до табору о. Ст. Ониш
кевича, щоб розвідати, які він ставить домагання. Делеrатами назна
чено двох українців, а саме: богослова Петра Голинського (тобто ме
не) і учителя Михайла Фещина. 

Забезпечені польськими перепустками, делеrати вийшли біля го
дини 2 по полудні з Рудок. За той час зібрані чекали нетерпеливо 

на їх поворот. 

Я і Михайло Фещин вибралися з поспіхом в дорогу. Місто наче 
вимерло. Уряди і крамниці замкнені, бо остання вістка казала, що 

українці з пімсти хочуть спалити місто. На вулицях не видно навіть 
польського мшщ1янта. Щойно на краю міста двох їх зажадали від 
нас леrітимації. Наша дорога до табору о. Ст. Онишкевича тривала 

несповна годину. 

Перед селом Михайлевичами ми зустріли двох наших стрільців 
в одностроях Українських Січових Стрільців. Переконавшися, що ми 
делеrати, перепустили нас далі. Перед селом побачили ми масу чоло

віків, деякі з них були озброєні справді у що попало, навіть у коси 
і сокири. 

Біля о. Ст. Онишеювича с-гояло кількох УСС-і1в і 12 'озброєних во
яків на чолі з підхорунжим Пачехою, друга двадцятка була теж в од
ностроях, але озброєна тільки пістолями. Це був пробоє1вий відділ 
групи о. Онишкевича. 
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Ми зголосилися до о. Онишкевича і зясували ціль нашого при

ходу. Отець Онишкевич сказав коротко так: "Ідіть назад і скажіть, 

що я ще сьогодні перебираю в імені Української Національної Ради 

владу. Для забезпечення мирного перебрання влади до комісії мають 
входити представники міста, між ними польський парох, командант 

польської міліції і бурмістр (посадник міста). Я чекаю на них з на

шою військовою частиною при вистовицькій корчмі перед містом". 

Ми верталися чимскоріш до міста. За нами маршував військовий 
відділ і за ним маса селян. В залі староства гробова тиша. Всі чека

ють, яку несемо відповідь. Хто був у тому часі на нараді предсід

ником, не пригадую. Я переказав коротко домагання о. Ст. Ониш
кевича. Коротка нарада й усі присутні без будь-якого спротиву по
годилися з дtисністю. Польська сторона вибрала чотирьох представ

ник!~в. а саме: польського пароха Войтася, 1<0манданта м·іл·іції Калін
ського, який 'Від двох місяців п еребував законспіровано в Рудках 

й організував поляків, бурмістра П. Бєнєцького і шкільного інспек
тора П. Лясоту. Вони з українськими делеrатами пішли на визначене 
мrісце. Я з п . М. Фещином попереду. Вже здяле 1<а в11дно було масу 

народу біля корчми й перед нею розстрільну озброєних стрільців 
фронтом до міста. Делеrати ввійшли до корчми. Після короткої 
наради рішено списати протокол. Тут виявилося, що не було ні кан
целярійного паперу, ні чорнила. Жидівка, власничка корчми, вирвала 

зі шкільного зшитка кілька карток паперу і поставила на стіл чорнило 
і пера. 

Зміст того історичного протоколу короткий. Ось його докладний 
відпис: "Протокол, писаний 2-го листопада 1918 року між делеrатами 
українського населення і між польськими делеrатами з польської міліції 
міста Рудок. Присутні: зі сторони української: о . Степан Онишкевич, 
о. декан Айталь Ко•вальський, о. совітник Симеон Кульчицький, радник 
:йосиф Кульчицький, четар Теодор Швець, д-р Ол. Марітчак, о. Юрій 
Кміт. Зі сторони польської: о. канонік Михайло Войтась, А. Бєнєць
кий, Генрик Калінський і йосиф Лясота. 

Польська сторона складає свідчення, що віддає до диспозиції 
українського населення оружжя, і амуніцію своєї міліції, призначеної 
для міста Рудки, яке українська сторона приймає. Віддання оружжя 
·і амуніції має ~відбутися ІВ найближчім дні". 

Рудки, 2-го листопада 1918 року. 

Підписали: 

Отець Ст. Онишкевич, о. Симеон Кульчицький, о. Юрій Кміт, д-р 
Ол. Марітчак, о. Айталь Ковальський і четар Теодор Швець, Кs. М. 
Wojta9, А. Bieniecki, Н. Kalinski і J. Lasota. 

По підписанню протоколу рушив військовий відділ під командою 
П:ідхорунЖ'ого Пачехи розстр.ільною до м1і стз. За в.ідділом ішла наша 
делеrація на чолі з о. Ст. Онишкевичем. Народ розійшовся спокійно 
до своїх сіл і тільки молодші пішли до міста побачити, чи поляки 
будуть ста'Вити будь-який спротиІВ. 
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Але перед будинком міської ради відбулася спокійно передача 
зброї в українські руки, а польська міліція розвязалася. Командант 
міліції Калінський і його заступник підстаршина Салабан зі страху 
втекли з міста. Українці перебрали староство, податковий уряд та 

пошту. Екзекутива Національної Ради призначила до них українських 

урядовЦІі!в, бо польські ІВі~мо1вилися служити українській ІВладі" 

Повітовим комісарем назначено д-ра Ол. Марітчака, його заступ
ником став дотеперішний комісар староства Володимир Мандичевський, 
він теж очолИ!В Харчо1вий уряд. 

При Повітовім Комісаріяті референтом спершу був д-р Кость Куль
чицький. Шкільний інспекторат доручено упраrвителеві школи з Но
восілок Гостинних п. Миколі Верхолі . Командантом жандармерії став 
П. Кашуба, а начальником пошти залишився кол. австрійський началь

ник П. Яновський. 
У Повітовому Комісаріяті працювали ще П. Федевич, П. Фещин 

як секретар Харчового уряду та Петро Голинський (тоді богослов), 
який заступав референта лісових справ, постачання та палива. Ко
мандантом міста був спочатку четар Теодор Швець, потім поручник 
Іван Околот. 

Згодом почала •виходити ·в Рудках неперіодична газета "Громад
ська Думка", якої редактором став учитель Михайло Фещин. За ук

раїнської влади (до залишення Рудок) вийшло 14 чисел тієї "Громад
ської Думки". 

Під вмілою й енерrійною рукою Повітового комісаря д-ра Ол. 
Марітчака адміністраційний апарат діяв справно. Не було ніяких за
ворушень з польського боку. Нарід точно платив податки і дбайливо 
старався виконувати доручення своєї влади. Теж і мобілізація від
булася успішно. 

Згодом, коли устійни.вся бойовий фронт ·Від Скнило1ва (п•ід Ль'Во
вом) до Городка і далі під Судову Вишню, Мостиска та Хирів, пол
ко1вник АнТІін Кра:вс, коман~дант "rрупи Хирі'В", настЗІВив Стаційну Ко
манду в Рудках, якої командантом був сотник Укарма, а командантом 
"Групи Рудки" отаман Карло Гофман. 

Коли наша влада у половині травня 1919 р. відступила разом 
з армією на схід, виходили жінки з хат і з плачем заводили: "Куди ж 

ідете? На кого нас покидаєте?". Селяни дЗІВали відступаючим нашим 
частинам добро•вільно юоні і ІВОзи, щоб не попали 'Ворогам. Ніде 
в Украіні не мож'На було зустрінути стільки вияву любови до своєї 
влади і до рідної армії, як це було в Галичині. 

Якби на всіх просторах України в тому часі наше населення ви

явило було стільки патріотизму і жертвенности, Українська Держава 

займала б сьогодні могутне місце на Сході Европи і світ не жив би 

у страху перед загрозою большевизму. 
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З ДОКУМЕНТАРНИХ ФОТОГРАФІЙ УГА 

Старшинська школа Піхоти УГА в Коломиї 1919 р. 
Перший випуск в травні 1919 р. 



Евстахій Ясеньовський, 
десятник УГА. 

21-wa 6риrада УГА 
Як відомо, славетна і лицарська Укра

їнська Галицька Армія мала 12 піхотних 
бриrад і 12 гарматних полюіІв. В часі бра

'Вурної Чортківської Офензиви, Начальна 

Команда УГА на чолі з генералом Ол. Гре
ковим заплянувала створити чергових 8 
бриrад, тобто двох дальших корпусі1в, ІУ
го і У-го. Але зменшення території в нас
лідок відступу на схід, отже брак люд

ського доповнення і виряду, змусили її 

залишити цей плян. Намічено штаби для 
нових бриrад, а саме: 14-та Станиславів

ська, 15-та Теребо~вельська, 16-та Чорткі'В
ська, 17-та Бучацька, 18-та Терно111ільська 

і 21-ша. 

Та по переході річки Збруч в липні ЕВСТ АХІй ЯСЕНЬОВСЬІ<Ий, 
десятник 21-шої Брнt'адн 

1919 р. штаби намічених бриrад розфор
мовано і доповнено попередні бриrади. Залишилася тільки 14-та 
Бриrада, яка заступила 1-шу Гірську Бриrаду отамана Василя Чер
ського, що в часі польського наступу в травні 1919 р. відтята від 
інших частин, почерез Карпати перейшла на територію ЧСР і там 
була інтернована. Таксамо залишилася 18-та Бриrада під командою 
::отника д-ра Ілька Цьокана. Короткий нарис про цю 18-ту Терно
пільську бриrаду був ,вже поміщений. (Гляди: Історія УГА, том І-ший, 
сторона 126). Але про 21-шу бриrаду не було досі в Історії УГА 
ніякої згадки. 

Тож минулого року дістали ми від . нашого побратима, кол. де

сятника 21 -шої бриrади Евстахія Ясеньовського, що працював в штабі 
цієї бриrади як рахунковий підстаршина, цю коротку нотатку про 

21-шу Бриrаду. Вважаємо за свій обо~вязок помістити в цім У-тому 

rомі Історії УГА короткий його нарис про 21 бриrаду і хоч у такій 

формі закріпити •вістку про неї для дальших дослідів та істориків. 

Редакція 

21-га Бриrада формувалася в повітовому місті Збараж в замку 

князя Яреми Вишнивецького в другій половині червня 1919 р. Бри
rада мала два курені по чотири сотні. Була теж сотня скорострілів, 
телефонічна і окремих доручень. 

Командантом 21 Бриrади був отаман Безуглий, наддніпрянець. Це 
була людина з •високою освітою, володів крім української і москов
ської мов, ще і німецькою і французькою. Був високого росту, 
стрункий "з гарним обличчям" надзвичайно симпатичний, але з су
ворою дисципліною. Мав гарний однострій защитної краски, без 
військових відзнак. На грудях носи~в 'Військо,ву відзнаку - золотий 

хрест, що йому особисто вручив цісар Вільгельм 11 під час за-
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кінчення ~військової академії в Берліні. Разом з ним ділила його долю 

його друж'Ина. 

Курені квартирували в селах Лубянки Нижні і Лубянки Вижні : 
одним зі сотенних командантів був четар Рій із Зборівщини. Я як 
рахунковий підстаршина працював в штабі бриrади і ~виготовляв для 
сотень різні формулярі, потрібні до ведення діловодства •в сотнях. 

По переході УГА за Збруч 21 Бриrада зводила бої з большеви
ками під Староконстантиновом і Прос1<уровом. Опісля пошесть жах
ливого тифу здесяткувала стан бриrади, хворі стрільці лежали по 
шпиталях і тоді Начальна Команда розвязала 21-гу Бриrаду, а здо

рових стрільців приділила до сусідних бриrад. 

З f'АЛЕРІУ ПІДСТАРШИН УГА 

юзло осип 

вояк УГА 

Нар. 1901 р. в Дрогобичі. В пер

ших днях листопада 1918 р. як 17-
літний юнак rвступає до УГА і пе

ребув всю Визвольну боротьбу з 
поляками і москалями. В грудні 
1919 р. в шпиталі в Проскурові 
відморозив ноги і як інвалід з від
тятою ногою перейшов з групою 
Кравса до ЧСР. В 1921 р. покидає 
табор в йозефові і нелеrально 
прийшов додому. З причини груд
ної недуги скінчив своє молоде 
життя в 1925 р. Свою спадщину 
записав для Укр. Інвалідів. На йо
го гробі виритий напис: "Коби Ти 
знав, як солодко вмирати за Во
лю України". 

КУЧАІ< ІВАН 

вояк УГА 

Нар. 1900 р. в селі Мшанець, 

Старий Самбір. В перших днях 

листопада 1918 р. як доброволець 

в УГА в телефонічній сотні в гру

пі Кравса на фронті під Хировом. 
Всю Визвольну боротьбу перебув 
в рядах 8-ої Самбір. бриrади. За 
Збручем тиф. По роззброєнню гал. 
частин поляками з 5-тою Херсон. 
дивізією перейшов до ЧСР і був 
у таборі в Німецькім Ябліннім. 
Додому повернув 1929 р. Просві
тянський діяч. В 1941 р. вивезе
ний большевиками на заслання. 
Два брати Василь і Матвій разом 
з родиною згинули на Сибірі. 
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Олександер Вельничук 

четар УГА 

Р е йд на Дубnяни 
При розброєнню 1 листопада 1918 

р. австрійських військових частин в 

місті Камянці Струміло1&ій попали в 

руки українських вшськовиків дві 

полеві гармати. Місцева військова 

команда доручила Ол. Вельничукові, 
хор. а1встрійської артилєрії, зоргані

зувати батерію полевих гармат. 

У скорому часі таку пів батерію 
пощастилося сформувати і 'В її склад 

увійшли ~вишколені підстаршини-гар
матчики, серед них знаменитий десят

ник Василь Оренчук. Це був один з 
найхоробрійших підстаршин батерії. 

Родом був з Радехівщини. В часі 

Чортківської Офензиви впав в бою з 
поляками над Золотою Липою. 

Та піІВ батерІія, на доручення Ок

ружної Військо~вої Команди в Золо
чеві, ~виїхала при кінці листопада 

1918 р. на фронт під ЛЬ'Вів і зайняли 

Четар ОЛ. ВЕЛЬНИЧУН, 
номандант 1-ої кінної батерії 

6-тої Бриrади 

позицію на краю села Підліски проти Дублян. 

Село Дубляни, в якім містилася Рільнича Академія, поляки сильно 
укріпили і наступ піхотних українських частин постійно заломлювався 
у вогні 'Ворожих скорострілів та ручних rранат. Такий наступ міг 

мати ~вигляди на успіх лиш тоді, якби наші гармати були громили 

безпощадно rранатами Дубляни, але в такому разі мусіло б було 
впасти жер'І'вою 1велике число невинного нашого населення, навіть 

згоріти ціле село. 

В такому положені командант пів батерії хор. Вельничук, про·ві
ривши докладно і точно ситуацію на фронті і порозумівшись з ко

мандою бойо'Вого відтинку, вирішив тихцем перейти і перекрастися 

вночі з двома гарматами поза ворожі оборонні лінії і вранці, коли 

наша піхота пічне свій наступ на Дубляни зі сторони села Підлісок 
і 1ворожі скоростріли відкриють свій оборонний 1вогонь, ~вдарити з на

ших двох гармат по польських оборонних позиціях з того боку, з якого 
поляки найменш могли сподіватися. 

Заплянована акція закінчилася повним і блискучим успіхом. Гар

матчики взяли лише стільки гарматніх набоїв, скільки вмістилося 
в гарматні "проци" (передна частина гармати зі скриньками на кулі). 
Дальше вони понавязували соломяних ~віхті·в та мішків між гарматні 
сталеві щити, щоб не дзвеніли підчас їзди по замерзлій груді, пере
вісили через плечі набиті кавалерійські короткі кріси і набили кишені 
крісовими кулями та хлібом. Десятник Оренчук взяв ще й ручні 
rранати, щоб на випадок неуспіху розсадити гармати. Гарматчики 
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перехрестилися, змовили коротку моли11ву до св. Юра і рушили в не

безпечний рейд. 

Ворожі оборонні позиції rв Дублянах не мали одностайної лінії 

окопів. Поляки побудували і сильно укріпили поодинокі точки 
спротиву, так звані "редути'', rвіддалені від себе на один два кілометри. 

Ми виминали місця, в я1<их могли ходити •ворожі стежі і засні
женими полями по 2-ій годині в ночі ми почали обходити Дубляни. 
Орієнтуючись на сфосфоро·вану стрілку компасу та голос собак, ми 
були за дві години маршу поза ВОР.Ожою оборонною лінією. 

Зближаючись до села, поперевязували ми ще й мішками копита 

коней, щоб вони своєю тяжкою ходою не робили гомону. У при
дорож'Ному рові, присипаному досить грубою пеленою снігу, зайняли 
ми бойоІВу позиu)ію, позабирали з проц усі гарматні набої, поскладали 
їх біля гармат, вІідослали проци з кіньми назад у недалеку долину 

і поставили біля них по одному гарматчикови як сторожу. З вели
кою нетерпеливістю почали ми ждати світанку і домо·вленого наступу 

нашої піхоти. 

Почало зоріти. Все .виразніше зарисовувалися обриси крайніх 

хат та дерев. Біля одної з кріслатих верб побачили двох вояків біля 
чорної "купини". Це було гніздо скоростріла. Десятник В. Оренчук 
навів дуло одної гармати на ту ~вербу, навів відпо'Відний приціл і при

ліг знову до насипу рову. Гармата набита rранатою, прикулений 

rарматчик держить при гарматі 1відпальний шнур у жнені і вперто 

глядить в мою сторону, щоб не переочити німого сиrналу моєї руки. 

Одна пушка готова до стрілу. Друга взяла прямий приціл на крайну 
хату на самому переді села, бо біля неї завважили ворожих •вояків. 
Ждемо нетерпляче хвилини, коли наша піхота почне свій фронталь
ний наступ rвід Підлісок. 

Нагло зацокотів ворожий скоростріл під крайною від нас вербою 

і ми побачили, як з нього струйкує синій димок. На обличчі дес. 

Оренчука зявилася щаслива усмішка. З вікон хати залопотів один, 
опісля і другий скоростріл. Заграли крісові і кулеметні стріли з усіх 

ворожих редут. Наша піхота почала свій умовлений наступ . 

З подвіря хати, майже проти наших гармат, чвалює відділ поль
ських ·воякіrв, тягне за собою тяжкий скоростріл і, добігли до іншої 

верби, прилягли та відкрили вогонь. 

Перший наш гарматній стріл у вербу, другий між вікна хати, 
третій під іншу вербу. Потім загриміли наші стріли за стрілами, 
кожний раз rв іншу ціль. Коли дим з вибухів шрапнелів та з розривів 
rранат піднявся в гору, з поцілених верб і скорострільних гнізд леж1али 
по брудному снігу порозкидувані тріски і темні плями. 

Зліквідувавши таким чином швидко гнізда ворожих скорострілів, 
наші гармати взяли під обстріл шрапнелів ІВорожі позиції, звернені 
фронтом до села Підліски. Серед поляків постала страшенна паніка, 
їх вояки почали безладно тікати засніженими полями з Дуліб у сто
рону Львова. Ворожа "кріпость" під Львовом, тобто село Дубляни, 
була здобута і зайнята. Після цього блискучого бою наші гармати 
зайняли но•ву позицію •в напрямі на Львів. 

За цю успішну операцію Команда 4-тої Золочі'Вської Бриrади 
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висказала у свойому денному наказови пів батерії своє сердечне при

знання і щиру подяку, а ранrи підстаршин піднесла на один ступінь 
вище. Десятник Василь Оренчук був іменований булавним. 

Пізніше цю пів батерію доповнено новими гарматами і вона під 
назвою "Батерія Полевих Гармат 1/30" перейшла на фронт під Белз, 
а її командант хорунжий Ол. Вельничук був на~<азом міністра Дер
жавного Секретаріяту Військових Справ полк. Дмитра Вітовського 

піднесений до ступня четаря. (Гляди: "Вісник Д.С.В.С. , ВВк-, число 

8769. Розпорядок з дня 30 квітня 1919 р. Іменовання за хоробрість". 
Історія УГА, том 2-гий, сторона 333). 

В часі реорганізації УГА в січні 1919 р. з гадана батерія, отри
мавши повне доповнення, отримала нову назву, а саме: " І-ша Кінна 
батерія 6-го Гарматного Полку". В складі б-тої Бриrади відбула вона 

всю польську і моськовську 'Визвольну боротьбу в 191 9-1 920 роках. 

З rАЛЕРІї ПІДСТАРШИН УГА 

СТАХІВ ВАСИЛЬ 

вістун УГА 

Нар. 8 жовтня 1898 р. в селі 
Вишнівчик - Перемишляни. Воєн
службу від 1915 р. відбув при гір 
ській артилерії на російськ. фрон
ті. Від 25 лис11опада 1918 р. при 
УГА в рядах 4-тої Золочів. бри
rади, у відділі розвідчиків. За 
Збручем 11еребув два рази тиф. По 
виздоровленню ~був в юнацькій 
школі в Житомирі. До дому вер
нув 1921 р. Переслідуваний поль
ською владою приїхав в 1930 р. до 
Канади і працював довші роки на 
залізно-дорожнім шляху в Кено
рі. Член ветеранських організацій 
у Вінніпеrу. 
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КАЛАЦАПА АДАМ 

булавниА УГА 

Нар. 12. 12. 1891 в Скалі. Від 

1912 р. при австр. армії в 95 піх. 
полку. Воєнну службу відбув на 
рос. фронті, де був три рази ране

ний . Був :підвищений до ступня бу

лавного. Пр11 УГА командант ста

ційної Команди в Скалі. За Збру

чем при Кінній Полевій Поліції а 

зго.:~.ом при 2-гім кіннім 'Полку. ПЬ 
роззброєнню гал. частин поль
ський полон в Проскурові. Вер
нув додому 1920 р. До Канади при
був 1926 р. і стало живе в Калrа
рах. 



Семен Маrаляс 

сотник УГА 

Із недрунованих сnоrадів сотнина УГА 
Семена Maranяca 

СЕМЕН MAr АЛЯС, 
сотник УГА. 

В часі перебування Уряду ЗУНР у Ста

ниславові, я, за згодою Президента д-ра 

Є. Петрушевича (1883-1940), заступав 
отамана П. Бубелу в деяких нарадах, щоб 

потім звітувати йому доручення чи поста
нови у військових справах, як теж коротко 

про ~інші 1важнІіш~і рішення. 

Між іншим, я брав участь у нараді 

Президента Петрушевича з делеrатами Го

ловного Отамана С. Петлюри, чи радше 

ДиректорІії УНР в особах Ф. Шевця, мі

ністра Михайла Корчинського і, якщо не 

помиляюся, лремєра І. Мазепи (1884-
1952) в справі прохання большевиків (не 
знаю чи з Москви, чи з Харкова) дозволу 

пропустити через Галичину большевицькі 

в ійська на поміч комуністові Белі Кунові, 
яикй лід час революції перебрав владу 

(1919) на Мадярщині від президента мадярської республіки Михайла 
графа Каролі. 

Тоді на внесок М. Корчинського, щоб я, як представник війська, 

висловив св ій погляд, знайшовся я в дуже прикрому положенні, бо 

перед тим я не забирав голосу в таких нарадах і не приготовлявся 
до вироблення власного погляду в якійсь справі. Але тепер на заклик 

През. Петрушевича я на скору руку менш більш так сформував свій 
погляд: 1. Москва воює з УНР, а тим самим є рівночасно і нашим 
ворогом бо ·ми - -хоч у двох республіках - є одним народом; 2. по
магати большевикам большевизувати Мадярщину було б свідомо по

магати скріплюватися новому ворогові за нашими плечима; З. допу
щення большевицьких військ на нашу територію у висліді може нас 

наразити на дуже небезпечні несподіванки, бо большевикам не можна 

вірити, навіть коли вони давали б усякі запоруки; 4. при явність боль
шевицької армії на нашому терені, тобто в заnіллі обох українських 

армій, могло б підкопати духа нашої армії і цілого народу; 5. поляки 
використали б цей факт у Париж'і перед Антантою, як доказ, що 
Галичина вже явно перейшла на бік большевиків і помагає Москві 

поширювати в Европі большевизм. Це 'Все не дозволяє нам при

йняти пропозицію большевиків, - підсумував я свої арrументи. 

Тоді перший М. Корчинський заявив, що він уповні піддержує 
мій погляд і після короткої виміни думок одноголосно вирішено спра
ву неrативно. 
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Що діялося в Станиславові після виїзду Уряду ЗУНР до Бучача 

26 травня 1919 р.? 

Одним із найменш милих для мене спогадів - це виїзд уряду 
През. Петрушевича з і Станиславова до Бучача 25 травня 1919 р. Того 

дня отаман П. Бубела перед своїм виїздом покликав мене до себе 

і сказав мені, що в місті залишається тільки сотн. ген. штабу В. Льоб
ковіц з підполк. ген. штабу Бемом (якого до того часу я не знав 

і не бачив - навіть після прибуття до Бучача), а також залога міста 
під командою отамана Ст. Гарабача, який підлягає наказам сотн. В. 

Льобковіца. Вони мають виїхати зі Станиславова щойно після при

буття ген. А. КраІВса, команданта ІІІ-го Корпусу, який матиме осідок 
із своїм штабом у Станиславові. 

Мене він залишає незалежним від нікого, як свого представника, 
щоб слідкувати за всім, що тут буде діятися; а по прибуттю штабу 
ІІІ-го Корпусу, я негайно маю виїхати до Бучача і здати йому звіт, 
що бачив і чув у Станиславові. До моєї диспозиції він залишив 
маленьке авто на дві особи з шофером. 

Чергового дня, раннім ранком, я, почувши гамір у кімнаті Льоб
ковіца. зайшов до нього і там побачив кількох молодих старшин із 
штабу ген. Кравса. Від них довідався, що ген. Кравс через свою 
розвідку дістав вістку, що польська військова організація в Стани
славові готується до боїв із нашими частинами, які є у відступі. Тому, 
щоб оминути вуличних боїв у місті, ген. Кравс відступає на південь 
від міста. 

Рівночасно сот. Льобковіц повідомив мене, що от. Гарабач з за
логою, без його відома, вже залишив місто і якщо поляки збираються 
зайняти Станиславів силою, він побоюється, що при тій нагоді може 

прийти до масакри українського населення. Не маючи сили боронити 

міста, він, щоб охоронити українське населення, не бачить іншого 
виходу, як добровільно віддати управу міста полякам, під умовою, 
що вони залишать українців у спокою. Тому він просив мене, щоб 

якимсь чином я скомунікував його з компетентними польськими чин

никами. 

На жаль, я не знав нікого з поляків у Станиславові, але пригадав 

собі, що в місті повинен ще бути член нашого Уряду д-р Р. Перфець
кий, який певно має знайомства серед поляків, а як член Уряду буде 

найвідповідніший рішати в цій справі. 

На щастя, я застав його ще в Станиславові і, коли представив 

йому ситуацію та рішення сотн. Льобковіца передати управу міста 
полякам для забезпечення спокою українському населенню, Перфець
кий признав слушність Льобковіцові, бо він сам побоювався помсти 

поляків. І ми поїхали до знайомого йому польського лікаря. Пріз
вища його собі не пригадую, але від проф. М. Галущинського знаю, 

що цей лікар пізніше був сенатором у Варшаві. 

Згаданий лікар теж признав, що таке поладнання справи корисне 

для обох сторін і телефоном візвав якогось молодого чоловіка з фран
цузьким прізвищем (правдоподібно команданта місцевої польської 
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військової організації) . Після приїзду до сотн. Льобковіца вони не
гайно списали відповідну угоду. 

Про те, що сотн. Льобковіц передав добровільно полякам управу 
міста Станиславова, з яких причин і під я~<ою умовою, д-р М. Ло
зинський у своїй книжці "Галичина в рр. 1918- 1920" не згадує, лише 
подає на стор. 106-ій коротко: "26 мая президент Українськії Націо
нальної Ради Петрушевич з правительством опустили Станиславів". 

Місто зайняла зараз місцева польська міліція, яка вже перед тим 
тайно зорганізувалася. 

Тайна місія до номанди большевицьних війсьн і ленція патріотизму 

Після прибуття до Бучача, коли я зда'В от. Бубелі докладний звіт 
про згадані події в Станиславові, він приділив мене сотн. Льобкові

цові при штабі Начального Команданта УГА ген. О. Грекова ян стар
шину до спеціяльних доручень. 

Незабаром після цього сотн. Льобковіц покликав мене до себе 
і заявив, що він має для мене дуже важливу місію, якої вислід мож'е 
принести корисний зворот у дальших діях УГА. Про мою місію знає 

тільки ген. О. Греків, бо наразі це має бути тайна для всіх, а передов
сім для През. Петрушевича. Тут іде про нашу армію, яка з браку му
ніції не боєздатна і мусить відступати або за Збруч, або за Дністер 
до Румунії, а тоді польська 6-та армія може вдарити на большевиків. 
Большевики можуть до цього не допустити, якщо вони продадуть 
нам муніцію відповідно до сили нашої армії. Це є не тільки в нашім, 

але ще більше в їхньому інтересі, бо як цього не зроблять, то бої 

з новою і то сильною польською армією будуть їх коштувати витрат 
далеко більшої кількости муніції, та й потерплять ще більші втрати 

в ЛЮДЯХ і майні. 

Мені дуже не сподобалась ця місія, найперше з приводу затаєння 
таких переговорів перед Президентом, а далі ми так недавно відкинули 

їх пропозицію перепустити через нашу територію військову допомогу 

большевикам Белі Куна на Мадярщині. 

Але, як вояк, я звик виконувати накази. А в даному випадку я був 

уповноважений тільки до купна муніції, з виразною забороною пере
говорювати в будь-якій іншій справі. 

До товариства мені додали сотників Гр. Давида і Вол. rадзін
ського та !Вручили велику ~валі·зу з З-ома мільйонами карбо~ванц~іІв. 

Ми виїхали через Тернопіль, до полк. Ос. Микитки, команданта 

П-го Корпусу, який діста·в уже наказ з.вести мою місію з большеви
ками. З Тернополя ми поїхали на збаразький фронт, де большевики, 
повідомлені про наш приїзд, уже на нас ждали перед фронтом. 

У товаристві двох молодих політкомісарів нас повезли через Дубно 

і Здолбунів, де по перевірці моєї повновласти в обох містах місцеві 

командати звязалися з українським больше~вицьким урядом у Хар

кові, а може теж і з Москвою, бо в обох місцевостях треба нам 
було ждати по кілька годин. Врешті нас відставили залізницею до 

Бердичева, де нас уж'е чекав у розкішній сальонці "товариш військо

вого міністра", якщо не помиляюсь, Підвойський. 
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Після взаємного представлення, він дуже уважно прочитав мою 
повновласть і сказав нам, що про купно-продаж муніції і мови не 

може бути, бо такі трансакції можливі навіть і в мирний час лише 
між союзними державами. Та вони можуть відступити від цієї засади 

і не тільки можуть доставити нам усяку кількість муніцїі і зброї, але 
готові дати навіть поміч своїми збройними силами, якщо ми пого

димося на їх умови. Тут він відчитав нам десять своїх вимог, з яких, 

на жаль, можу собі пригадати тільки три, а саме: 

1. Передати до їх рук Головного Отамана С. Петлюру, коли вони 
його відкинуть до Збруча. 2. Ми зобовяжемося негайно розвязати 
Корпус полк. Коновальця. З. Ми негайно приймемо до всіх наших 

військових зєднань від бриrади вгору їх звязкових старшин. 

У відповіді на прочитані нам умови я заявив, що ці вимоги такої 

ваги, що коли б ми мали далеко ширші повновласті, то все таки 

ми мусіли б дістати ще окремі інструкції щодо цих умов. 

Відносно ж1 Корпусу полк. Коновальця, то я вже тепер можу 
заявити, що цей корпус сформований не на нашій, а на території 

УНР; ніколи цей корпус не підлягав нашій команді і тому не маємо 

ні права, ні можливости його розвязувати. 

При тій нагоді я запитав "товариша військового міністра", чи 
ми можемо вийти із сальонки й порозумітися приватно в тій справі 
(бо в часі моєї відповіді я чув під столом енерrійні знаки ногами моїх 

товаришів), на що він радо згодився. 

Ми вийшли на подвіря й обидва мої товариші стали перекону

вати мене, що з уваги на безвиглядне положення УГА мусимо ста

ратися договоритися до чогось позитивного, щоб не вертатися з по

рожніми руками. На це я їм пригадав, що згідно з моєю повновластю, 

ми можемо переговорювати лиш у справі купівлі муніції, а врешті 
коли б я й мав необмежену повновласть, то й тоді не міг би погодитись 

на ніяку з тих умов, бо це значило б піддати УГА під їх команду. 

Ніяка армія, що шанує себе, не може погодитися на такі підступні 
й ганебні умови. 

Сотник Г. Давид уповні погодився зі мною, але В. rадзінськиИ 
дуже хотів нас переконати, що я не маю рації, бо я не був на фронті 

і не знаю настроїв армії, яка тепер мусить відступити, бо ми не зуміли 
подбати про заготівлю муніції для неї. 

Під час тієї виміни думок ми несвідомо вийшли на вулицю й на

трапили на старшу інтеліrентну даму, яка довший час приглядалась 

до нас. Вона швидко підійшла до нас і сердито спитала: "Ви гали
чани? Що ви тут робите? Бачу, що ви не є полонені , а приїхали на 

якісь переговори, бо я бачила, як ви вийшли з сальонки. Як ви смієте? 

Ми завжди гляділи на галичан, як на піємонтців, а бачу, що ви зрад

ники!" 

Я спокійно відповів їй , що ми не зрадники, а приїхали тільки 

~вияснити мале непорозумІіння на бойо•вому фронті. 

Ця несподівана лекція патріотизму так нас приголомшила, щr 

навіть сотн. rадзінський уже не настоював продовжувати переговори. 
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Вернувшись до сальонки, ми повідомили Підвойського, що мусимо 
подати його вимоги нашій команді до вирішення й одержати нові пов

новласті з відповідними інструкціями. 

Д-р М. Лозинський у своїй праці "Галичина в рр. 1918-20" (ст. 
109) згадує, що "большевики звернулися до Петрушевича з пропо
зицією союзу і про це він пише так: 

"В сім часі (примітка: себто в першій половині липня, - доклад
ної дати не міг я устійнити) харківське большевицьке правительство 
звернулося до Петрушевича з предложениям союзу. Одначе .він рішwвся 
держатися далі дотеперішнього курсу, себто вважати владою України 

Директорію й орієнтуватися на антанту". 
Знову ж О. Назарук, який тоді стояв близько През. Петрушевича, 

пише ось як (примітка Лозинського - "Рік на Великій Україні", стор. 

178--181): 
"Умови большевиків були такі: 1. Галицький уряд зриває з Пет

люрою і ІВідк.ликає всіх галичан від нього, 2. оповіщує це прилюдно, 
як теж союз з українським большевицьким урядом; З. заключає з ним 
союз проти Польщі й Румунії; 4. творить з українськими бо.льшеви
ками спільну армію в цьому розумінні, що буде одна команда; 5. в ор
ганізаційні частини Галицької Армії посилає український большевиць
кий уряд із Києва своїх комісарів; 6. у внутрішні справи Галичини 

київський уряд не мішається". 

- Ви іншого виходу не маєте, тільки або піти з нами, або геро
їчно згинути . . . - переказував харківський большвеицький уряд 

галицькому національН'ому урядОІВ<і. 

Після повороту до Бучача, я передав сотн. Льобко:вцові больше

вицькі умови і коли переклав йому їх зміст, тоді він рівнож признав, 

що дальші переговори неможливі та просив нас ще раз задержати всю 

ту подію в тайні. З його тону і виразу обличчя я відчув, що він був 

вдоволений з такого закінчення переговорів і що ініціятива до них 

вийшла не від нього, а пра'Вдоподібно від тих, що доставили йому 
карбованці, які я тепер і віддав у його руки. 

Наради в Заліщиt<ах, куди має відступити Українська Галицька Армія 

З часів мого побуту в Бучачі слід ще згадати одну подію, якої 
я був свідком, а саме наради в Заліщиках у справі вирішення, куди 

нам відступа-rи . Чому ця нарада не відбулася в Бучачі, не знаю. На 
цій нараді в Заліщиках бу.ли приявні: д-р Петрушевич, д-р Ст. Вит
вицький, ген. О. Греків, ген. М. Омелянович-Павленко, полк. Курма
нович. Чи був там ще хто з цивільних осіб, не можу собі пригадати. 

У справі, куди відступати, на домагання През. Петрушевича перші 
забрали голос військовики. І так: 

Полк. Курманович радив відступати в Карпати, бо там навіть при 
тих малих останках муніції наша армія зможе вдержатися якийсь час, 
а тим часом чехи зможуть нам доставити муніцію й інші припаси. 

Цей плян виявився нереальний, бо на поміч чехів не можна було 
певно числити, а зовсім певний є факт, що з браку харчевих засобів 
на Гуцульщині після приходу кількадесятитисячної армії найбільшим 
ворогом для армії й населення будуть не поляки, а голод. 
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Ген. Греків радив перейти до Румунії, де вправді румуни нас роз
зброять, але звідтам будемо мати мож1ливість скомунікуватися з Ан
тантою, а та напевно доставить усе, що нам потрібне для нового 

наступу на большевиків. У дискусії виявилося, що на Антанту ще 
менше можна числити, як на чехів, а при тому треба було б числитися 

з настроями армії, коли румуни її роззброять. 
Найреальнішою була пропозиція ген. Павленка перейти за Збруч, 

хоч би з чисто національного обовязку, бо як є ще перед нами загро
жена ворогами українська земля нам, українцям, не вільно переходити 
на чужий терен, знаючи, що там мусимо скласти зброю, не маючи 

при тому певности на антантську допомогу. 

Тут треба додати, що ще перед нарадою я зовсім несподівано діс

тав відд-ра С. Витвицького готовий пашпорт до Румунії, тобто можна 
догадуватися, що ген. Греків уже перед тим обговорював свою про

позицію з нашим урядом. 

По переході за Збруч 16 липня 1919 р. і після прибуття до Ка
мянця Подільського мене незабаром перенесли до оперативного штабу 

ген. Кравса, якого квартира була на південь від Камянця Подільського. 

Але вже по кількох днях сотн. Дмитро Паліїв телефонічна покликав 

мене до Начальної Команди, де тодІішНІій Начальний Вожд, ген. Мирон 

Тарнавський, доручив мені негайно виїхати до Львова заступити д-ра 

Ст. Шухевича як члена військової делеrації, зложеної з З-ох пред

ста:внюсіІв УГ АрмІії і З-ох предстаІВнИіІ<!і!в Щєвої АрмІії УНР. 

Наша делеrація примістилась у Краківському готелі, а склад цілої 

делеrації був такий: полковник ген. штабу Ліпка - як голова, сотники 
Мшаневський і Рудський - представники Армії УНР, а представники 

УГ Армії були сотники Роман Гузар, Степан Луцький і Семен Маrаляс. 
Д-р Мих. Лозинський у своїй книжці "Галичина в рр. 1918- 1920", 

на стор. 186 помилково подав за "Галицьким Голосом" ч. 4 з 12 вересня 
1919 сотників Мшанецького і Рудського, висланих від Армії УНР, як 
представників УГА, а при тому пропустив сотн. Романа Гузара, пред

ставника УГА. 

Дат виїзду з Камянця Под. делеrації полк. Ліпка і мого після стіль
кох літ, на жаль, не можу точно подати, але мусіло це статися в перших 

днях серпня 1919 року, або кілька днів раніше. йшло тут про укла
дення перемиря, хоч поляки з невідомих причин зволікали з перего

ворами кілька тижнів. 

За цей час, будучи їх гістьми, нам не бракувало товариства, бо 
дуж'е дбайливо нами опікувалися старшини польської польової жан
дармерії, зокрема тоді, коли нас відвідували українські громадяни, 

які хотіли мати вісті про своїх рідних чи приятелів, або передавали 
листи до осіб, які служили в УГА чи в уряді ЗУНР. Ці листи ми діс

тавали тільки з рук польських старшин після точної цензури. А як 

докладно 'Вони нас пильнували, хай посвідчить такий факт: Коли я в 
товаристві одного з польських старшин зайшов до помешкання моєї 

родини по свіжий запас білля, то старшина кожну штуку білля роз

кладав і стріпував, щоб провірити, чи дружина не скрила там якогось 

листа. 
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Цей фраrмент нагадує мені, до якої міри ми були джентельмени 
у відношенні до поляків. От приклад: за часів нашої влади Яків граф 
Дідушицький, землевласник з Єзуполя, старався дістати пашпорт на 
переїзд до Львова. Він 'Вешта•вся свобідно по різних бюрах нашого 
уряду, навіть таких, як моє - до стави зброї й муніції для УГА, -
що не мало нічого спільного з пашпортами. 

Коли поляки за якийсь час заявили, що вони вже готові до пере

говорів, тоді ми попросили про кількаденну проволоку, щоб дістати 
від наших команд евентуально нові інструкції, бо ми не мали з ними 

кілька тижнів звязку, а за той час могли зайти різні зміни. На це 

поляки радо погодилися, бо нова кількаденна проволока либонь і їм 

була на руку. 

Використовуючи мій короткий побут у Камянці Подільськім, я за
йшов до полк. В. Курмановича, який тоді з полк. К. Долєжалем пра
цювали під проводом ген. штабу генерала М. Юнакова в новостворе

ному штабі Головного Отамана С. Петлюри. 

Коли я здав йому короткий звіт про наш побут у Львові, тоді 

він з очевидним невдоволенням жалівся, що Гол. Отаман С. Петлюра 

рішився на похід на Київ, не зважаючи на те, що він з полк. Долє
жалем настирливо дораджували йому, з причин тактичних і політич

них, замість на Київ - наступати на Одесу. Та ці його поради були 

безуспішні, бо от. Петлюра був певний, що здобуття Києва піднесе 
духа народу і підбадьорить його до більшого спротиву большевикам. 

Після кількох днів ми вернулися до Львова, але замість перего

ворювати у Львові, поляки вивезли нас до Дембліна. Це місто, чи 

радше твердиня, за царських часів мабуть звалося Іванrород. Демблін 
леж'Ить на південний схід від Варшави над Вислою і віддалений від 

неї яких 95 км. Там ждали нас делеrати польської Начальної Команди 
в такому складі: гер.-пор. Тшаска-Дурський, кап. ген.-штабу Відман 
та поручники Бернацький, Голядник і Вєльовєйський (Ці прізвища 
подаю за д-ром М. Лозинським, бо 1срім прізвища голови польської 
делеrац~·ї, ·інших не пам'ятаю). 

Головною точкою переговорів було укласти перемиря і розмежу
вання сфери діяння української і польської армій у наступі на схід 

проти большевиків. Переговори не тягнулися довго. Довідавшися, 
що я вмію писати на двомовній машинці поляки завезли мене до Вар

шави, де я переписав нашу умову про перемиря в обох мовах на ма

шинці марки "Аллєр". Тут уважаю за вказане підкреслити, що ця 
умова була укладена 1 вересня 1919 року не в Варшаві (як подає д-р 
М. Лозинський и своїй книжці "Галичина в рр. 1918-1920", ст. 186-7), 
лиш у Дембліні. 

Під час тих переговорів я робив собі дуже докладні нотатки-про
токоли з засідань нашої делеrації, а також з переговорів із польською 
делеrацією. Ці записки я передав після свого повороту з війни до 
Львоrва .в лютому 1921 року до бібліотеки Наук. Т-ва ім. Ше·вченка на 
руки тодішнього її директора Володимира Дорошенка. (Помер у Фі
лядельфrі1, ЗША, 25 серпня 1963 р.-Д.М.). 
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о. Ізидор Сохоцький 

Ян ми ставаnи 6оnьwевинами 
Було це 'В другій полоІВиНІі оічня 1920 ро· 

ку. Укранїська Галиц~а АрМІія разом з не

добитками ДобрарМІії ДенІіІ<Ііна •відступала на 

полудне -і спинилася над Дністром. Відступа

ЮЧІі частини колишньої славної 1 хороброї 
УГА представляли тепер рештки армії, бо ти

сячі старшин і стрільціІв померли або зали
шилися х11юрими на жахлИІВий тиф по містеч
ках і селах вздовж шляхіІВ ІВ'ідвороту. 

Неза!видна доля була також і тих, що від
ступали. Ясно було, що спра~ва Добрармії 
Денікіна програна. На п'яти наступала Чер
вона армія. Треба було шукати но.вого ви

ходу з траІ'ічН'ої ситуації. 

Начальна І<іоманда УГА заплянувала була о, ІЗИДОР СОХОЦЬІ<ИИ, 
п/дхорунжнА УГА 

перевести армію за Дністер, на румунську 

територ·ію, щоб звідтам, відпочаJВши і переорганіеува~вшись, почати 

нанюІВо бор'Отьбу з червоними окупантами. За!Охочуtвала до цього 

місія Антанти ІВ Одесі. Та деяюі частини УГА цьому спротИІВилися. 
Вони добре розумfіли, що з переходом за Дністер оюінчиться існування 

армі1ї і тому 'Воліли залишитися на авоїй території, хюч знали, що 

ждуть їм 'Важкі проби і пережи,вання. 

При 1-шім Галиц1:1КІім Корпусі УfІВОрИІВся "Начальний Ре~вком УГА", 
взяв на себе заІВдання перевести армію на біі'І( червоних. Однак На
чальна Команда УГА не думала уступати. Вона далі спрямо•вувала 

частини над ДНІістер і сама приїхала 9 лютого до м!істечка Рибниця. 

Добре тямлю цей день, коли ешалони Начальної Команди УГА, 
один за одним, заїздили на заЛІізничу стацію •в Рибниці. Що -гільки 

поїзд спинявся, як з ІВагонНв вискакували старшини •і стрільці та бІігли 
на берііг, подиtвитися на другу сТІорону ДНІі·стра. Там мала покищо 
сюінчитися наша Одиссея, там мали ІВІідпочати після ·всіх трудів та 
набрати нових сил до дальшої боротьби. Однак М'іст на ріці буrв зни
щений, а на другім береЗ'і царювала злОІВ'іща тишина, не було 'Видно 
ан!і одного ІВояка. 

Начальна Команда УГА 'Вислала до румунського команданта при
кордонної сторо>Юі делеrацію для перегОІворів. Та румунський коман

дант не дава~в рішучої ВІідпоІВІід'і. Каза~в, що не ДІістаІВ ще 'ВІід команди 

дИІВі ЗІії ж1адного рішення, зволіка1в з ·відпо·віддю з години на годину. 

Між тим п·оказалися на другім боці румунсьюі 'Вояки, яюі зійшли на 
замерзлу рІіку і почали перекопу~вати лід. Під вечір 1вистаrвили 'В нашу 

сторону на знищенім мocrti скоростріли. Ми бачили, що не добром 

це пахне. Цілий день ми прооели на огляданню Дністра та проходах 
по Рибниці . Того дня я ІВІідставИІВ з вагону, •в якому я їха~в, до сані
тарного поїзду підхорунжого Дмитра Козія, що захtворів на тиф. 
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У вечорі ІВийшоо з нашого rвагну четар Семен ТкаІ.JІі'Вський до 
д-ра Ковшеrвича "засягнути язика". Сотник-суддя д-р Роман Ко'Вше
вич їха1в з нами в одному rвагоНІі ще з Винниц'і. Він знав добре чужі 

МО'ВИ ,j тому їздив як перекладчик з ген. Ос. Микиткою і ген. r. 
Ціріцом до Одеси на перегоrвори з деНІіІО:інською командою і антант
ськими мtіdіями. Там з'єдна1в собі дОІВІіря •в ген. Ціріца і цей да~в йому 

місце ІВ ~історичнім сальоноrвІім rвагоні Начальної Команди УГА, в якому 
мав СІВого часу перебувати 1в ГОJІОІВНІій ставці російської армії її на

чальний tвожд ~великий князь Микола Миколае.вич . 

За якийсь час ·вернувся четар ТкаЧІЇ!вський і сказав нам, що з пе

реходу за Дні~стер не буде н~ічого. З румунської команди дИІВіз1їі при

йшла ,ві.,цпОІвtідь, що румуни Н'ікого не перепустять на свою територію, 

- анrі одного нашого стрільця, аНІі деНІікінського . 

За якийсь час сам ген. Ціріц, разом з отаманом :інтендантури 
Грушкою і д-ром КоІВше~вичем, постановИІВ добитися вільного пере

одху через ДнІkтер. Вони були певні, що бодай їх трьох румуни 

перепустять на пашпорти, •візоrваНІі у Відні румунським конзулем, на 

яюі то пашпорти приїхали вони неда~вно через Румуwію на Україну. 
При пращанню сказа.ІВ д-р Ко1вшооич до чет. ТкаЧІівського: "Скажіть 
всім старшинам і ст(Уільцям, що як тільки перейду ДН!істер, при пер

шім ІВіКНІі до Европи запроте-стую перед цілим авітом проти того, що 

роблять суdідн'і держави з нами, одинокими оборонцями Европи пе

ред большевицьким зали~вом". Та на жаль, не дОІвелося протесту~вати, 

бо •і їх трьох румуни на свій бік не перепустили. Не помогли нічого 
й пашпюrрти. Ходила чутка, що перейти вдалося якомусь rвизначному 

оооійському (денікінсьнюму) генералові, шуриНІоІВ·і одного з румун

ських м'інІі'Стр'іrв, )аВОрому на тиф. Румуни казали і йому вертатись. А 
що вtін не маІВ сили сам іти, румунські ~вояки перенесли його на накри

вмі на цю сторону ДнІістра і так і залишили його у снігу. 

На другий день ми сид'іли у rвагонах, 'Вижидаючи роЗІВитку под'ій. 
Десь 6іля полудня ми почули крики. Ми 'виглянули з ІВагону і поба

чили СТР'ільц~в, яЮ бігли з червоними кокардами на шапках, дОІв.іду
ємось, що це отаман Лисняк, на приказ Начального Роокому, арешту

ва~в генераЛ'і!в Микитку 1і Ціріца та що ми ·вже тепер чер'ВОН1і. Ми вже 

так багато пережили, що й цю вістку прийняли зоІВоім байдуже, тим 

бі•льш, що на цім цrілий "переrв·орот" ii сЮінчювся. Не~вдоІВз· і ешалони 

пустилися цим самим шляхом, яким приїхали до Рибниu:і, ІВ пово

ротну дорогу в напрямі МІіста Балти, призначеної на ноrвий осідок 

Начальної Команди УГА. Тямлю, що на стацrійН'ім за.~rізничім будинку 
в оірзулі ПОІвіfва~в уж'е ІВеликий червоний прапор з написаними слоІВами 

інтернаціоналу: ,,Це буде послrідний 'Ї Р'ішаючий бій". 

В І<'інц!і ми прибули до Балти. Начальну Команду УГА больше
вики перезвали на ПолеІВий Штаб ЧУГ А (Червона Українська Галицька 
Армj.я). Начальним командантом ста.ІВ пі:д.поJІІК. Амброзій Вітошин
ський, а шефом штабу полк. Альфред Шаманек. При Полев1ім Штабі 
поча!В урядувати Начальний Ревком. 

Іlід редакцією Гриця Стецюка 1і при сп1іlвробtітниц11ві таких "чер
воних", як Еван Кревецький, д-р Роман Ко'Вшевич, Лев Лепкий, Роман 
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Купчинський і Ввген Дидик стЗІВ виходити офіційний орган "Пере

лом". Багато галичан думало, що на цих чисто формального харак

теру змі1tах скінчиться ре~оргаН'ізаlІ]ія ЧУГ А ~ що таким чином наша 

армія буде дал'і іmу~вати, щоб при відповідНЛ.й доnідН'ій нагоді про

дОІВжуrвати ІВиЗІВольну боротьбу. 

Але не так думали ~ пляну.вали большевики. Вони мали нашу 
арм'ію у овоїх руках. Не мали 1і не чули дО\ВІіря до неї, а зокрема до 
її прОІводу - старшин. Слушно могли побоюватись, що при першій 
нагоді армія знову обернеться проти них. Щоб до цього не допусти
ти, треба було з корінням переродити арм!ію, розложити її, защепити 

·в неї духа клясооої ненависти й ненависти до старшин, знищити стар
шинський корпус, а з душі стрілец1'ва ІВидерти національні почу.вання, 

оплюгаJВити їх і зробити з 'ВОяцmа розбиту, залякану й послушну отару. 

Щоб цю мету осягнути, прислали большевики до Полеrnого Штабу 
та до поодиноких частин ІВідпоІВідних політичних аf1ітатор~~в і поча

лася запекла боротьба за душу стрілецтва. Однак боротьбу цю боль

шевики соромно програли. 

Стрілецтво УГА було надто СІВІідоме, щоб дало себе розбити і 'ВИР· 
вати соб1і ідеали, за яюі 1вже більше року клало авої буйні юнацькі 

голови. На тJІІі ц'ієї, нераз невидної, але заtвзятої бороrrьби приходило 
часто до ком~і'чних Іі ще частіше до траrlічних непорозумінь, що муоіли 
закінчитися тим, чим за1<1інчилися, тобто розривом армії з больше
виками. Про один такий еп:ізод хочу на цім мrісц~і опооІісти. 

Першим кроком большеrnикі!в пІісля злуки було зм~інити командний 
скалд армії. Р.і1вночасно з нОfвими командантами приїхаJВ з Киє.ва по
Л'ітичний комtісар, пізніший голова Ретвоєнтрибуналу (революц'ійний 
воєнний трибунал) при Поле!Вім Штабі, Пучко. Був под!ібний на жидка. 
Іlоворюв тільки по-моско!В'ськи, хоч знЗІВ багато mор:іів Шевченка на 
пам'ять 1і деклямуваІВ їх чистою українською мооою. Особливо часто 

цитуіВав він слоrва Шевченка : "Плачте люди, так ІВам треба". Не~вдоІВзі 
після ового приїзду до Балти скликаІВ tВІін уаіх старшин і стрільців, 

щоб створити кюмуністичну ячейку (комунісrичний гурток, осередок) 
при Полооім Штабі. Найбільша заля ж.іночої 11імназ1ії, ІВ будинку якої 

перебувЗІВ Полеfвий Штаб, ІВИПОІвнилася по береги. Старшини, голоІВно 

'Вищі ранrою, стю1яли по кутках, щоб не надто !Впадали ІВ ІОчі. Збори 

відкрив Пучко і заклика.ІВ присутних вибрати предdідника. Якийсь час 
не обзи1ваrвся ніхто. 

"Ну? Кого бажаєте собі на предоідника? - питається Пучко. 
"Товагиш Шухев'іч" - чути голос зі заду. Це якийсь жидок проrrо
нує на предс1і:цника персонального референта при НачальнІій Команді 

ЧУГ А отамана д-ра Степана Шухетича. "Годитеся на нього" - Питає 
Пучко. "Годимось, годимось" - чути голоси. "Ну, так займайте міс
це, тоІВаришу Шухевич". З кутка залі протискається до презид1іяль
ного стола отаман Шухеrnич. Іде пОІВоJІІі, на обличчі збентежений. 

Так 1і ІВидно, що цей вибір його заскочив. Треба щось сказати, а 1ЗіН 
до цього, очооидно, не приготОІваний. Тож, загикуючись, кількома 
словами дякує за ~вибrір, кличе до пильної праці, бажає, щоб св;ітло 
комуністичної 'ідеї роз:ійшлося п!ід галицькі стр·іхи та було затдатком 
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освободження обездолених брат:іт. ,,Цій праці щасти Боже!" - закін
ЧИlВ •отаман Шухевич авоє слооо та ще більше збентежитвся, полапав

шись, що СТР'іЛИВ дурницю. 

ДИ!Вно подиви1в-ся на нього комісар Пучко, але не сказав нічого 

і ПОЧаІВ ВИГОЛОШJ"ВЗІВ ОВІій довгий реферат. ГоворИІВ про ісrоричний 

матеріялізм, накиду~вЗJвся на реJІІі11ію і "попі1в'', вияснюва~в комунkтич
ну ідею. При цім ходИlВ, а часто бігЗІВ ІВЗдоІВж стола і вимахуваІВ ру

ками.- Та з присутних мало хто розум~в по-московськи, до того ніхто 
з галичан не 003ИК до такого способу ~виголошувати реферат, тож усі 

цікаво приглядалися до Пучка. Вреш11і 'Він с1<іінчИІВ авою бесіду. Зас
нОІВано ячейку. Ту ось Пучко питає, на який день назначити наступні 
сходини. Котрийсь з кандида11іІВ на 105% комунІіс'лів, мабуть, Воло
димир rадз.інський, пропонує, щоб таки на наступний день, в суботу. 

"Не можна за~втра бо завтра спювідь" - кричать стр1ільці. 
голоси. "Що таке?" - питає Пучко. "Завтра споІВІідь, отець духовник 

назначИlВ на за~втра спо1відь" - кричать стрільці. 

Був це час 'Великого посту •і начальний духовник УГА, о. Іван 
Дидик, наказаJВ спОІВІі'дь для частин, які в тому часі перебJІвали rв Бал1'і. 

Нарешті комісар Пучко зрозум~іІв. його лице набігло кро1в'ю. Та 
він скоро себе опанувЗІВ .і енерІ1ійно ріши:в: "Отже наступні сходини 
відбудуться заІВтра. Живі прийдуть до жИІВих, а мерт&і підуть до 
мер11вих". 

Та кандидаті!в на цих "живих (комуніс~) між вояц1'вом УГА 
було дуже мало. 

РОМАН ГЛАДУН, 
вояк УГА. Село Черче - Рогатин. 
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Корнило Кfзюк 

Технічний Нурінь на Унраїні 1920 рону 

Сотн. УГА КОРНИЛО КІЗЮК, 
командант техніч. куреня 

В часі переходу УГА до Червоної 

армїі мій технічний курінь дістав наказ 
Нач. Команди УГА відійти до Балти. З 

Тирасполя (м1істечко над Днkтром) до 
Балти тягнулась валка прибитих на ду

ші й вичерпаних фізично стрільців і 

старшин серед великих морозів і снігів 

до столиці так зв. "Бесарабської рес

публіки" тобто до Балти. 
В Балті заквартирувався мій курінь 

на західньому краю міста у монастир

ських будинках. Я зі своїм штабом за
мешкав у домі о. Т. Доброхольського, 

дуже освіченої людини, великого укра
їнсь№го патріота d пароха церюви, що 
була близько монастиря. 

Вже на другий день покликали мене 
до Начальної Команди ЧУГА (по пере

ході УГА до большевиків, УГА звалася тепер ЧУГА), де генерал Іва

нов (новий большевицький командант ЧУГА) дав мені наказ відносно 
реорганізації технічних частин. Тим наказом мій пів-курінь мав до

повнити до повного куреня, разом коло чотирьох сотень. По пере

вишколі кожна бриrада ЧУГ А мала дістати по одній технічній сотні. 
Одна технічна сотня мала залишитись до диспозиції команди армії. 

Мій пів-курінь начислював в тому часі 190 стрільців, 4 старшин, 28 
коней й 14 возів з технічним майном. 

По видужанню з ж1ахливої пошести немилосердного тифу в січні 
1920 р. почали прибувати з бувших корпусів УГА різні технічні стар
шини та стрільці. При кінці січня мій курінь ма'в вже 28 старшин, 
біля 1200 стрільці,в, 90 коней і 40 возів з технічним майном. Почався 

перевишкіл куреня, який поступав швидко, бо в курені були майже 

самі старі сапери та піонери кол. австрійської армії. Людський <Вій

ськовий матеріял був перворядний, а 'Військова дисципліна була як 

в кадрових частинах мирних часів. Спільні тяжкі переживання і не

Пе'Вне завтра сцементувало стрільців і їх серця, бо кожний знав, що 

наступає останній етап боротьби. Приблизно до половини березня 
вишюіл бу~в заJВершений. 

Стрільці віджили фізично, бо в багатій Балті не бракувало нічого. 

На базарі до схочу сала, ковбас та білого хліба. Большевики не наки
дали нам своєї пропаrанди, бо знали, що це ще передчасно, а й самі 
не чулися ще сильні. Роздані нам большевицькі червоні зірки до 
вояцьких шапок ніхто з наших військо,виків не чіпляв, а багато з нас 

носили дальше тризуби. Ми мало контактувались з місцевим насе

ленням, хоч воно любило нас, бо добре знало, що ми "свої". Воно 
радо помагало нам у прохарчуванні, замінюючи наше технічне зна

ряддя на харчі й фураж для коней. 
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На залізничному двірці Балти ми зорганізували поїзд з 50 вагонів, 
в якому примістили крім технічного майна багато харчів і вже недо

зволеної зброї на вwпадок повстання проти большевиків. Мій курінь 
був однією з найдальш розміщених галицьких частин на півдні Укра· 
їни. Лиш малі частини були ще в Бірзулі й Одесі. На тодішні часи 

бойоrвий стан 1200 баrнетtіІв була ~велика сила. Ми поч~ались доволі 
самопевно і маючи до того ще 25 скорострілів і мінометів, могли 

станути до бою з кожною більшою большевицькою частиною. 

Наша самопевність винвлялась між ін. так, що ми часто, мар
шуючи біля приміщення большевицької команди, співали патріотичних 
пісень, що дуже дратувало большевиків. Дійшло до того, що вони 
почали нас лякатись, як ненадійного елементу, тим більше, що Дієва 

армія ('відбуваючи свій історичний Зимовий Похід) ген. Павленка до 
нас наблиЖ'алася. Больше-вицька команда рішила нас розброїти і очис
тити з небажаного елементу. Однак ми мали щастя. Большевицьку 

бриrаду, яка мала нас роззброїти 'і була вже 1в маршІі, напаJВ по дорозі 
командант Кінної Бриrади отаман Едмунд Шепарович і дощенту роз

бив, а мені прислав наказ большевицької команди про наше роз

зброєння. Тоді ситуація для нас вияснилася. Взаємне відношення 

між нами а большевиками перейшло у вороже. На жаль, будь-якого 

з·вязку з галицькими бриrадами, які були відійшли разом з больше

виками на протипольський фронт, ми не мали. Армія ген. Павленка 
зближалась до нас дуже по·вільно. Ми були здані на 1власні сили. 

На горбках довкола Балти ми викопали оборонні окопи, на банях 

церкви виставили скоростріли, а кожної ночі одна сотня з 250 стріль
ців у повному виряді робили варту, не пускаючи абсолютно нікого 
на терен нашого rарнізону. 

Наближались Великодні Свята 1920 р. Большевики ніяк не хотіли 

поЗ'волити нам їх 'Відсвяткувати так достойно, як до того ми були 

звикли в нашій УГА. Большевики не уступали зі свого становища, 

але не уступали й ми. 

У Страсний Четвер я наказав технічні вправи куреня. Ще раніше 
ми побудували на горбках Балти кілька імпровізованих перешкод, 

щоб їх .висаджувати динамітом для впра·ви куреня. Саме в Страсний 

Четвер ми рішили перевести ті впра·ви. Вчасним ранком кілька соток 

кілограмів екразиту і динаміту потрясли містом Балтою. Зчинилась 

страшна паніка серед населення, зокрема жиди позакривали хати і скле
пи та тікали, ховаючись, хто де міг. Большевицька команда втекла 

за місто, а міліція розбіглася. Вибухи тривали до 10 години ранку, 
як було наказано. 

Коли я пояснював стрільцям техніку висаджування на 'Висадж'ених 

обєктах, надїхали на конях командант міста Балти, А·вдіє·в, зі своїм 
адютантом. Обидва були дуже бліді і перелякані. Авдієв звернувся 
до мене зі словами: "Я думав, що отаман повстанців Семен Заболотний 

нап~в, а то ви нас налякали. Чому ви не повідомили мене, що будете 
робити вправи, щоби я міг остерегти населення"?? На це я відповів, 

що в час війни треба бути готовим теж на несподівані вибухи. 
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На однім з горбків Балти вмить ми збудували капличку, убрали 

11 сосниною а престіл образами і скатертю, які •випожичили в мана

ми можемо відсвяткувати свято Воскресення, але стрільці можуть 

брати участь у святі без зброї. Ми на це погодились. Негайно я дав 

розпорядження до підготови свята. 

Мабуть через оці несподівані вибухи Авдієв повідомив мене, що 

стирі. Була це Великодна Субота. У серцях наших запанував свя

точний настрій. В курені йшли приготування до Свяченого. Як велить 
наш звичай, куплено яєць, мяса, ко·вбас. Все таки про забезпеку від 

несподіванок треба було подбати. Большевики, користаючи з нашого 

обезброєння, могли нас злік·відувати. 

В неділю вранці одна наша сотня в повному боєвому виряді 
вирушила на горбки недалеко каплички для охорони. Решта куреня, 
коло 800 вояків, станули в "каре" навколо каплички. Старенький ка
ноні~<, духо-вник УГА, о. І. Дидик став до Воскресної Утрені. Могутнє 

"Христос Воскрес" залунало з горбків Балти і відбилось 'Відгомоном 
з протилежних горбків. Маси українського народу Балти і її околиць 
приєдналось до наст. По двох годинах Богослужба без перешкод 

скінчилася. Відтак понеслась пропо'Відь полевого духовника, знаменна 
і патріотична, якої я, здається, ніколи ще в жtиттю не чув. Не видер

жали сили тих слів, сильніших від вибухі·в екразиту, ·вояцькі серця 

і вони заридали, як малі діти. Здавалось, що вся українська земля 

плаче в розпуці серед терпінь у кліщах страшного ворога. 

"Кріпіться вірою Воскресення Христового" - гомонів голос отця 

капеляна немов з небес - "Христос терпів ще більше за нас, а воскрес 
і спас рід людський ·від загибелі. Вірте і 'Витривайте і вона воскресне 

та наша закріпачена Батьківщина. Не лякайтеся вмерти за неї, бо 

герої не вмирають, ~вони жювуть ІВ\ічно :в душах покол•інь. З їх крови 

цвітуть по всій Україні мільйони запашних маків і пригадують нашим 

дітям і внукам наш жер1'венний змаг за волю і правду Божу на землі" . 

Да•вно скінчилась проповідь, а осмалені українським сонцем об
личча старшин і стрільців похились перед образом Воскреслого Христа 
і шептали молитви та цілували рідну українську землю. 

Грімке "Позір" і "Кроком руш" перервало той стогін тисячу сер
дець та гарячі молитви за Батькі·вщину, за своїх рідних, які далеко 

самі святкували Празник Воскресіння в надії, що вернеться син до 
стареньких батьків, батько до матері і до дітей і принесуть 'В дарунку 

І<рашу долю і 'ВОЛЮ . . . 

Дня 25 квітня 1920 р. технічний курінь приєднався 'В Балті до Дієвої 
Армії УНР, яка під командою ген. Павленка, по блискучій побіді під 

Вознесенськом (над Бугом) і по здобуттю того міста ·вертала зі свого 
славетного Зимового Походу. 

(Гляди: "ЗимоІВий Пох~:ц" Ол. Доценка, Варша1ва 1932 р" другий 
наклад Ню йорк 1972 р. Сторона СХІ і 179). 

Цей короткий спогад команданта Технічного куреня УГА, пок. 
сотника Корнила Кізюка (помер 25 квітня 1969 р. в містечку Честер 
- біля Філядельфії) зібрав і оформив інж. Зенон Кохані'Вський. Фі. 
лядельфія, квітень 1973 року. 
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Осип Залеський, 
четар УГА. 

Гірсьна 6риrада УГА в ЧСР 
В українській військовій мемуа

ристиці мало згадується про військо

ву формацію, яка постала вліті 1919 
року в Чехо-Словацькій республіці 
під на3'вою Українська Бриrада 'В Ні
мецькім Ябліннім. 

Як відомо з історії наших виз

вольних змагань, у травні 1919 р. поль
ська армія почала генеральний наступ 
проти Української Галицької Армії з 
метою проломити фронт і зайняти 
Східню Галичину. 

В той час поляки дістали сильне 

військове підкріплення, т. зв. Армію 

ген. Галлера, зформовану на фран

ОСИП ЗАЛЕСЬІ<Ий, 
четар УГА 

цузькій території з колишніх полонених польських воякі·в австрійської 

та німецької армій, а також поляків-добровольців з Америки й Канади. 

Ця армія мала бути вислана проти большевицької навали. Під такою 
умовою держави Антанти дозволили зформувати цю військову оди

ницею і допомогли їй військовим вирядом. Та польський уряд обманув 

своїх протекторів і, замість вислати "галерчиків" проти большевиків, 
кинув її на польсько-український фронт у Галичині. 

Наша фронтова лінія проходила тоді від чеського кордону в Кар

патах на захід від міста Турки, в північному напрямку під Перемишль, 

далі на схід від Львова і в північно-східньому напрямку до Волині. 
Лі'Ве крило нашої армії, що підлягало Команді ІІІ-го Корпусу УГА, 
творила Гірська Бриrада, яка правим крилом сусідувала з бриrа

дою полк. А. Кравса біля містечка Хирова, а лівим крилом доходила 

до чеського кордону в Карпатах, на південний захід від міста Турки. 

У першій половині травня 1919 р. було вже замітно, що поляки 

приготовляються до генерального наступу, діставши сильне підкріп
лення армією ген. Галлера. Перші бої почалися на відтинку нашої 

військоІВої Групи "Крукев11чі", а в понеділок (дати не памятаю), в 
годині 8-ій рано мав початися наступ на фронтову лінію Гірсь1<0ї 

Бриrади, як про це зголосила команді бриrади наша розвідка. Та 

може й ця добре озброєна і вишколена частина польської армії була б 

не розбила нашого фронту, якби не занедбання з нашої сторони. 

Команда ІІІ-го Корпусу УГА дала наказ, щоб наша бриrада випе
редила поляків і вдарила на них о год. 4-ій ранку та в такий спосіб 

заскочивши поляків взяли ініціятиву наступу у свої руки. Та біда 

була в тому, що наша піхота і артилерія не мали подостатком набоїв. 

Амуніційний референт корпусу запевнив нас телефоном, що поїзд 
з амуніцією прибуде своєчасно на залізничу станцію Старий Самбір, 
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з якого бу,110 близько до фронтової лінії. На станції ждали підводи, 

які мали доставити амуніцію на фронт. 

В Команді Групи "Старий Самбір", яка була частиною Гірської 
Бриrади, ми нетерпеливо очікували на заповіджений транспорт, раз
у-раз телефонували до Стрия, "що є з амуніцією?" Нас потішали, 
що поїзд уже відійшов. Години минали і ми амуніції так і не дістали, 

а в годині 8-ій почався наступ поляків. 

Як ми до'Відалися вже згодом, від чеських залізничникі~в, за 
за станцією Лавочне, по чеській стороні, стояли вагони амуніції, при

значені для нашої армії, але ту амуніцію треба було перевести кіньми 
до Лавочного, бо залізничний міст по чеській стороні був пошко
джений і потяги ним не їздили. Про ці вагони з амуніціею знав наш 
командант станції Лавочне, але не подбав про її перевіз до маrазинів 
ІІІ-го Корпусу в Стрию. Було це недбальс1'во і начальника станції 

Ла:вочне і амунІійного референта Корпусу, яке загнало нас ІВ біду. 
Наші стрільці, вистрілявши всі набої, почали відступати, а кожний 
військовик знає, що стрілець, не маючи чим стріляти, паде в паніку. 
Наш фронт заломився і потягнув за собою ліве крило бриrади Кравса. 
Команда Групи "Старий Самбір" перенеслася на залізничну станцію 

Стрілки-Топільниця, ближ'Че м. Турки, де був постій команди Гірської 
Бриrади. До Стрілок прибув також ком. бриrади от. Василь Черський 
з начальником штабу сот. Карлом Шльосером, щоб створити нову 

фронтоІВу ліінію. Та обсадити її не було ким, бо стрільці розбрилися 
по горах, прямуючи на південь, ближче до чеської границі. З гуртка 

стр•ільЦоі/в, що їх ІВдалося з1ібрати з запасної пі•всотні, що були при 

І<оманді Групи, бойової лінії фронту не могли створити, бо простір 

був завеликий. В часі нашого відступу долучився до нас з групою 

воякі1в отаман Петро Чорний (наддніпрянець) з бриrади полк. Кравса, 
якого дехто помилково подає як команданта Гірської бриrади. 

Сполуки зі штабом корпусу не було, бо телефонічна лінія йшла 

через Самбір, який був уже в руках поляків. 

Отже команда Гірської Бриrади мусіла діяти самостійно. Та як 

тут діяти, коли й та жмінка вояків, що могла ще битися, не мала 
набоїв. А до цього "вилізла" ще й наша, сантиментальність. Коли 
наша розвідка зголосила, що в Ст. Самборі відпочиває на ринку курінь 
польського війська, ми стали натискати на команданта артилерії, сот

ника Якима Ярему, щоб пустив туди кілька rранат. Це викликало б 
у тому курені замішання, спинило б хоч на деякий час наступ, дало 

можливість нашої контракції і евентуального здобуття амуніції від 
поляків. Та сот. Ярема відмовився дати такий наказ своїм гарматам, 
бо ж "rранати можуть попасти у нашу церкву, читальню "Просвіти" 
і доми". Типовий вияв нашої "мякосердности", якої у війні не можна 

стосувати, бо тут - "або пан або пропав". 

Щоб не дати себе оточити польськими частинами, які наступали 

на наш, в дійсності вже не існуючий фронт, команда Бриrади вирішила 
дaJFi вdдступати через Турку, Бориню, Сморже в напрям~і :м!іста Сколе, 
в надії звязатися з нашими частинами ІІІ-го Корпусу, а також позби
рати розсипаних по горах стрільців. Та лінія відступу була дуже 
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тяжка, бо весняні води розмили гірські дороги, і коні ледве тягнули 

гармати та вози. Зах~і~на частина ГЧрської Бриrади, Група "Люто
виска", відступала також у південному напрямку, здержуючи поль

ський наступ із заходу. 

Увечері спинилися ми в селі Тухольці і вислали стежу до міста 
Сколє. Пооерн~шись, стежа пооідомила, що ІВ міст1і українських ВІій

ськових частин немає, а є тільки польська "страж обивательська". Ми 
могли зайняти місто, але вдержати його не було виглядів, бо не було 

амуніції. 

На нараді ·в домі пароха, на якій були командант бриrади отаман 
Василь Черський, начальник штабу сот. Карло Шльосер, командант 

Групи "Ст. СамбІір" сот. Ма1.1JіЄІВич, сот. Яким Ярема, сот. Степан Ма
лецький та ще деяюі старшини, що з,і авоїми в.ідд~ілами спинилися ·в 

околиці села, обоf1оІВорено дві можливос1'1і: або займаємо Сколе і го
рами пробwваємося на сх>ід у напрямі СтаниславоІВа, щоб ді'статися до 
наших частин, або переходимо на чеську територію, збираємо наші 
розпорошені частини, дkтаємо від чех~ів хоч трохи амунfіЦІії і насту
паємо з nip у напрям1і СтанислЗІВОІВа - Коломиї. 

Перший плян був нереальний, бо, як я вже сказав, не було амуніції, 
не було харчів для людей і корму для коней, а забирати харчі від 
убогого гірського на~елення також не було мож1ливо. Лишався другий 
плян: перехід на чеську територію. Чехи були з поляками у піввоєн
ному стані у висліді непорозуміння щодо границь між ЧСР і Польщею 
на Шлеську і такий наш маневр був би їм навіть на руку 

По скінченні наради вибрано делеrацію в складі сот. Мацієвича, 

Яреми і Малецького, які ранком з білим прапорцем і трубачем, на 
конях переїхали чеську границю і зголосилися в чеській команді в селі 

Нижні Веречки. Командант станиці, порозумівшися телефонічно з ви

щою командою, дав згоду на наш перехід, з тим, що остаточне рішення 

щодо нашого пляну дістанемо від ~вищої чеської команди. 

Ми перейшли селом Климець, останнім селом перед чеським кор

доном, закопали в лісі рештки нашої артилерійської амуніції - в надії, 

що її ще згодом використаємо - і дійшли до села Нижні Веречки. 

Тут зустріли ми невеликі наші військові частини, що перейшли Кар
пати і їх чеська прикордонна сторожа спрямувала до Веречок. 

Біля полудня приїхав відділ чеських старшин і з ними, на наше 

лихо, головнокомандувач чеської армії, французький генерал Енок. 

Побачивши наших старшин у різних одностроях (наше міністерство 

не зуміло за півроку устійнити хоча б однакових відзнак і однієї фор
ми однострою), спитав, чи ми з большевицької армії? На біду тільки 

отаман Черський і пор. Трешневський знали дещо французьку мову, 

тому розмова про'Вадилася через перекладача, чеського старшину. 

Треба зазначити, що наші старшини, як і всі вояки були зодягнені 

так, як вернулися з фронтів Першої війни; не мали не то що однакових 

одностроїв, але навіть відзнак, тому така "різношерстна" група стар
шин могла викликати у французького генерала враження "больше
вицького війська". 

На мою замітку в статті про "Українську Бриrаду" .в щоденнику 
"Свобода", що наше міністерство не зуміло за півроку устійнити хоч 
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би однако'Вих 'ВІідзнак і однієї форми однострою, кол. підхор. УГА 

Зенон Стефанів, у нотатці в "Свободі" з дати 14 серпня 1970 називає 
моє твердження незгідним з правдою і наводить розпорядок Секрета

ріяту Військових Справ з дати 22 квітня 1919 р. про однострій та 

відзнаки для УГА, який ма·в обовязувати від дня 1 травня 1919. А що 

від листопада 1918 р. до травня 1919 минуло пі•в року, тому твердження 

п. Стефанова не суттєве. Зрозуміло, що тоді годі було думати про 

нові форми одностроїв, бо не було для цього ані матеріялів, ані часу, 

але можна було покористовуватися помислом сусідів-чехів, які спо

чатку залишили австрійські однострої, тільки замість зірок (як відзнак) 

увели пасочки (срібні для підстаршин, а золоті для старшин) на ков
нірах блюз і на передній стороні шапок, - і так уся чеська армія 

мала однакову військову форму. З історичної точки розпорядок Секр. 

Військових Справ був не добре подуманий, бо якщо 22 січня 1919 р. 
була проголошена соборність українських земель, то треба було й "со

борно" устійнювати форму військового однострою для всієї україн
ської армії. 

Отаман Черський старався вияснити генералові наше положення 
і досить гострими словами дорікав альянтам, що вони не тільки не 

піддержують наших визвольних змагань, які ми провадимо на двох 

фронтах в обороні нашої батьківщини, а ще й дозволили армії Гал
лера підкріпити польський фронт, замість іти на протибольшевицький 

фронт. Та переконувати ген. Енока було безцільно, бо Франція була 

Польщі опікункою і сполягала на інформаціях поляків. Він зая•вив 
нам, що мусимо скласти зброю і будемо інтерновані до дальшого 

зарядження чеської ·влади. 

Чеські старшини, які знали про наш плян, співчували нам, але 

були безсильюі супроти наказу ген. ЕН'ока, Я'КИЙ зя~вився на ЗакарпаТ1'і, 

щоб кермувати воєнною акцією проти наступаючих частин мадяр
ського большевика Белі Куна. Не було б ген. Енока, ми могли були 

легко зреалізувати наш плян. 

У Веречках сказали нам скласти зброю (старшинам залишили піс

толі) і залишити вози, коні та гармати і потягами перевезли нас до 

міста, що в мадярській мові називалося Шатуралія-Уйгелі. Подорозі 

чути було гарматну стрілянину, - це мадярські большевики під про

водом Белі Куна йшли "визволяти" закарпатських українців і словаків 

з "панської неволі". На фронті ситуація буда мабуть поважна, бо 
чеське команд)ІІВання ЗІвернулося до команди нашої Бриrади з про

ханням вислати на фронт нашу артилерію. Наші гармаші вернулися 

до авоїх гармат і поїхали на фронт. В тих боях упало кілька соток 
наших вояків . Колишній прем'єр Карпатської України А. Штефан 

подає число вбитих на 264 і ранених на 200 (стаття у "Вільному Слові", 
Торонто). Д-р М. Терлецький, хорунжий артилерії, в статті "Табор 

інтернованих в Німецькім Ябліннім" (Українська Галицька Армія, Він

ніпеr, 1958), пишучи про ці бої, подає: "Ми мали досить значні втрати: 
350 ранених і вбитих". Дані д-ра Терлецького мабуть певніші, бо 

він, як артилерист, брав участь у тих боях. Якби воно не було наші 

вояки допомогли чехам, але чехи не допомогли нам виконати нашого 
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пляну вернутися на проти-польський фронт, бо боялися "всемогучої" 

тоді Антанти, оПІікунки ЧеХІії •і Польщі, а ворожої до України. 
У Веречках "зникло" декілька старшин та стрільців, між ними 

й начальник штабу Гірської Бриrади сотник К. Шльосер. Вони по
мандрували горами 1і дісталися ІВ Україн~і до нашої армії. Там і згинув 

Шльосер, підвищений до ранrи отамана (майора). 

Після короткого побуту в таборі в Шатуралія-Уйгелі перевезли нас 

потягами в Судети і примістили в бараках, відносно добрих і чистих, 

біля м~ісrечка Дойч rабель, але чехи переЗІВали на Німецьке Яблінне. 
В цім таборі · були приміщені за австрійських часів воєнно полонені 
рос1иської арм11. Місцеве населення (містечко було чисто німецьке) 
не мало здивувалося, побачивши великі транспорти, які раз-у-раз при

бували до табору, хоч це було вже вісім місяців після закінчення війни. 

Треба було вияснювати і місцевому населенню і чеським воякам, які 

стояли невеличким відділом, як залога, у містечку. 

Чеська влада поставилася до нас дуже ввічливо, бо, як я вже 
згадував, між чехами і Польщею були напружені відносини, тому наше 

військо могло ще відіграти якусь ролю на випадок воєнного зудару. 

Ми мали повну самоуправу в таборі, діставали ті самі харчові приділи , 
що й чеське військо, і таку саму платню. По двох тижнях карантини 

ми могли свобідно виходити з табору, їздити до Праги та інших міст 

навіть на військові документи, завірювані чеським командантом міс
течка, майором Янзою. 

Щоб зорієнтувати населення хто ми і як сюди забрили, я пом'істив 
у місцевому німецькому щоденнику статей1<у, подаючи "історію" на

шого прибуття, яка, може вперше, зацікавила мешканців Україною. 
А втім мешканці містечка (насправді це було повітове "місто") були 

й раді нашому приїздові, бо велика частина грошей, які одержували 

ми, залишалася в кишенях місцевих купців, промисловців, власників 

ресторанів і под. 

До табору постійно напливали групами або поодиноко стрільці , 
підстаршини і старшини, які втікали з польського полону, дізнавшись, 

що ІВ ~ех~ії •існує українсМ<а ІВІійськова одиниця. З ц'ієї 1в1ійсько1вої маси 

за кілька днів створено сотні, курені, полки та інші військові частини 
під назвою "Українська Бриrада в Німецькім Ябліннім". 

Першим її командантом був підполковник Володимир Федорович, 
кінну частину якого 'Відтяли поляки від нашої армії біля містечка 

Надвірна. Дещо пізніше наш уряд прислав на команданта бриrади 
полковника Антона Вариводу, який був у Відні командантом україн
ської військової станиці . 

Наше посольСІІво •в Праз•і запевняло нас, що з альянтськими 

чинниками йдуть переговори і нас, а також' полонених українців з ав

стрійської армії, що були ще по таборах в Італії, перевезуть кораб

лями до міста Одеси, щоб створити другий протибольшевицький 

фронт. 

До табору приїздили часто різні видатні гості, як Секретар За

кордонних Справ ЗУНР Володимир Темницький, д-р Корнило Трильов
ський, представники чеського уряду з Праги, члени якоїсь антантської 
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м1с11 та інші, менші "риби". При головному вході до табору стояла 
постійно варта з дижурним старшиною, який вітав гостей, зголошував 

їх у команді Бриrади та опроваджував по таборі, якщо гості цього 
бажали. При вході до кожного бараку голосився "дижурний дня'', 
- всі відвідувачі, зокрема військовики, були здивовані ладом і кар

ністю нашого вояцтва. Попри наш табір вів залізничний шлях і де

кілька разів з вагонів поїзду хтось розкидав летючки в російській 

мові, в яких закликали московські білоrвардійці вступати до "русскої" 
армії й іти визволяти "матушку Росію". 

В нашому таборі було декілька старшин, які до війни були мос
квофілами, чи по тодішній назві "кацапами". Вони вступили добро
вільно до УГА, були добрими старшинами і добрими фронто1виками, 
але, - не знаю, чи під впливом тих летючок, чи з інших мотивів, -
пригадали соб~, що :вони не українцd, а "руссЮі". Одного дня пять 
або шість старшин зголосилися у мене (я був тоді адютантом Коман

данта Бриrади) з проханням зголосити їх полк. А. Вариводі. В якій 
спрЗІВі·? - запитаів я їх. "Ми просимо про зв1льнення нас з Бриrади, 
бо ми не почуваємо себе українцями, тільки русскими" - відповіли 
мені. Я пішов до канцелярії полковника і переповів йому бажання 
старшин. Полковник був здивований такою вісткою і сказав: "Нехай 

увійдуть". Один з тих старшин, у військовій формі, зголосив пол
ковникові те саме, що перед хвилиною сказав мені. Розіритований 
полковник крикнув до них: "Якщо ви не почувате себе українцями, то 

йдіть до чорта з моєї бриrади!". Старшини відійшли похнюпивши 
голови, і цього ж таки дня забралися з бриrади. 

В Бриrаді відбувалися нормальні військові вправи, хоч без зброї, 
і ~інш.і р~ізНі заняття. 

Формування нашої Бриrади посилилося, коли до табору прибув 
майор генерального штабу колишньої австрійської армії Мірко Дяків. 
Родом зі Скільщини, син учителя, він як юнак дістався до австрій

ської школи, згодом закінчив військову академію і під час Першої 
світової 'Війни був приділений до штабу німецької армії, що воювала 
під Верденом. По закінченні війни австрійський уряд іменував його 

комісарем Форальберrу, країни біля швайцарського кордону. 

Якось бувши у Відні - оповідав мені от. Мірко Дяків, - побачив 

•в'ін на 1вулиц~ старшШІу ІВ однострою н~і1домої йому арМ1ії і ІВ1ід нього 

довідався про українську армію та про її боротьбу з поляками. У 
нього прокинулось почуття, що він повинен також стати в обороні 

своєї, вже призабутої, Батькі1вщини, він ІВЗЯ'В відпустку зі своєї праці, 

зголосився в українській збірній станиці у Відні і дістав наказ їхати 
в Галичину. Та добитися до нашої армії от. Дяків уже не міг, бо 

поляки обсадили Карпати, і тому повернувся він до Відня, де дістав 
наказ зголоситися в Українській Бриrаді в Німецькім Ябліннім. Тут 
з усім запалом і військовим знанням формував нашу Бриrаду для 

майбутньої ,щії в Україн1ії. Попри це пильно вчиrвся уркаїнської МОІВИ, 
яку призабув. 

Літом 1919 року Бриrада начислювала понад б.ООО стрільців і під
старшин та коло 400 старшин усіх родів зброї. Діставши зброю в руки, 
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вона могла вже бути ·вжита на фронті. Бриrаду творили: три піхотні 

полки, полк артилерії, відділ скорострілів, саперів та інші частини. 
як у кож'Ній самостійній бриrаді. Полк складався з трьох куренів, 

курінь з трьох сотень, сотня з трьох чет (тоді прийнятою назвою 

була: чета, четар, не чота, чотар). Санітарна частина мала свій малий 
шпиталь, який спочатку вів лікар-чех, а коли до табору прибув д-р 

Б. Чабак, що був лікарем у містечку Лавочне в Карпатах, він став 
начальним л.ікарем Jrічниц~і, маючи до помоч1і К'ількох саНfітарних стар

шин-медиків, які згодом скінчили медичні студії в Празі. Були також 

сестри-санітарки, які прибули з різними частинами наших груп. 

Полевим духовником Бриrади був о. Лев Бань, який в погідні 
недільні чи святкові дні служив св. Службу Божу при полевому вівтарі 
на таборовій площі, а в негоду у просторій таборовій залі. Щоденні 
Богослужби відправляв о. Бань у місцевому римо-кат. костелі. В не
ділі там служити не міг, бо rвся Бриrада не могла вміститися rв костелі. 

Мали й свою пошту, як відділ міськоrо поштового уряду і вів 
наш поштовий уряд хор. Олекса Лис, rrоштоІВий урядоІВець з м. Сколє. 
Олекса Лис закінчив згодом у Чехії молочарську школу і, вернувшись 
до Галичини, працював у Маслосоюзі. З Бриrади пішли на студії 
молочарства пізніші будівничі Маслосоюзу в Галичині пор. А. Палій, 
пор. Андрій Мудрик та інші, яких пріЗ'вищ не памятаю. 

Першим адютантом команданта Бриrади був чет. Коваль, а коли 

він захворів і виїхав на лікування до якоїсь чеської купелевої місце
вости, на адютанта покликав полк. А. Варивода мене, що якраз тоді 

вернувся з таборового шпиталика після недуги, яку дістав в часі нашої 

"мандрівки". За деякий час прибув до Бриrади пор. Заяць, бувший 
курсант австрійської школи булавних (штабових) старшин, і його 

призначив полк. Варивода своїм адютантом, а мені доручив створити 
евіденційний (реєстровий) відділ, який ·в тодішній термінології нази
вався "примітний відділ" (назва не дуже влучна). Не легко було пере

вести реєстрацію такої маси вояків, тимпаче, що в тій праці не мав 

я ніякого досвіду, а фахівців у таборі не було. Я їздив до книгарень 

у близьких містах і шукав старих австрійських "службових приписів", 

щоб знати, від чого починати свою працю. Разом з молоденьким ст. 

стрільцем (rімназійним учнем, прізвища не памятаю) ми почали спи
сувати у грубій книзі поазбучно всю бриrадну братію. Окремо зак
лали картотеку по полкам і відділам, де щоденно, на основі денних 

звітів, занотовували, хто прибув до табору, хто захворів і відійшов 

до лічниці, виїхав на відпустку та інше. Згодом прибули до табору 
пор. Кривенько і військовий урядовець Кобільник, які дещо визна

валися в тій військовій канцелярщині, і тоді наша праця набрала біль

шої вправи, - ми могли дати відомості про кожного таборовика. 
Коли я в першій половині листопада виїхав з невеликим транспортом 

в Україну, начальником примітного відділу залишmіся пор. Кривенько. 
Згадую про цей відділ дещо ширше не тому, що я в нім працював, 

а тому, що він був для історії УГА цінним матеріялом - списком більш 

як шости тисяч прізвищ наших вояків. Хто перебрав ці матеріяли 
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після роз~вязання табору, де •вони чи ще існують, варто б комусь 

прослідити. 

Хочу ще згадати про суд, що відбувся в таборі над командантом 

Гірської Бриrади, от. Василем Черським, якому закидали, що він не 

мусів покидати фронту і переходити з частинами Бриrади на чеську 

територію. Предсідником суду був підпол. В. Федорович, хто обви

нуІвачувЗІВ - вже не памятаю, а оборонцями от. Черського був сот. 

Софрон Шебець 1і я. (Сот. Шебець пізНІіше "зник" з табору і зя;вwвся 
в рядах Дієвої армії в Україні - як і названий раніше сот. К. Шльосер 

- і там згинув у боях з большевиками). Суд переслухав свідків, 
дійшов до переконання, що в тодішній ситуації іншого виходу не 
було і от. Черського виправдав. 

** • 
Попри щоденні військові зайняття і вправи, більше теоретичні, 

бо зброї не було - з вийнятком кількох старих крісів та одного ско
рострілу, які позичили нам чехи для вправ, - велася в таборі також 
культурно-освітна праця, якою кермував "Просвітний гурток" під кер

мою пор. Карла Коберського, пізніше кооперативного діяча в Гали

чині. Був чоловічий хор старшин, в якому співали пізніші знані со
лісти-тенори Орест Руснак і Василь Тисяк (помер 5 липня 1967 р. 

в Торонті), а дириrував хором скрипаль чет. Бобик. Хор влаштував 

у театральній залі в місті добре підготований концерт, на якому вис

тупив піяніст Тарас Шухевич, що перебував тоді в Празі (хоч він і не 

був вояком, на концерт "перебрали" ми його в однострій поручника), 
а також солістка-співачка, дружtина сотника, галицького німця, якого 

прізвища не памятаю. На концерт прибула вся місцева військова 

і цивільна еліта (чехи і німці), а з нашої Бриrади були тільки делеrати, 
щоб залишити місце для "цивілів''. Концерт загально подобався, 

публіка вперше почула українські пісні, виконані хором і співачкою 

і в місцевій пресі появилася наступного дня прихильна оцінка. Крім 
цього концерту відбувалися малі виступи наших мистців у таборовій 

залі, або в малій залі "Просвітного Гуртка", для якої купили ми 

у фабриці фортепіяні'В у Чеській Липі (Беміш Ляпціr) добрий форте

піян. Була в таборі також трубна оркестра, яку вивчив і яку про

вадив капельник зі Ст. Самбора К. Білобрам. Були курси для негра
мотних і курси української мови для старшин, що не володіли добре 

українською мовою. Театральний гурток давав вистави, в яких спочатку 

'«іночі ролі грали молоді ~зояки (раз заплакана "артистка" піднесла 
кінчик спідниці, щоб обтерти очі, а під спідницею показалися вій
ськові штани - під регіт публіки). Та згодом театральний гурток 

допОІвнwвся спра~вжНІіми ж1інками з таборQІВ'ИХ санітарок. 

Були також і rімназійні курси для доповнення середньої освіти, 
які вели старшини - rімназійні вчителі. Абсольвенти тих курсів 

складали кінцеві іспити ("матуру") при комісії під проводом деле
rата чеського міністерства освіти. 

Виходив також журналик "Голос Табору" під моєю редакцією, 

видаваний спочатку в кількох примірниках на шапірографі, а згодом 
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літографічним способом у друкарні в Райхенберrу. Журналик був 

ілюстрований карикатурами з таборового життя, що їх робив моло

дий маляр, підхорунжий Олійник. 
Старшини, які мали закінчену середню осв іту, могли дістати від

пустку і студіювати у високих школах у Празі. З того скористало 

багато наших старшин, з яких більшість вернулася згодом на Бать

ківщину, а деякі залишилися в Чехії, на Карпатській, або еміrрували 

в інші країни. Західньої Европи. 

Час минав, і ми ждали на наш виїзд в Україну, про який гово

рили нам наші дипломати, що приїздили до табору, або представ

ники, що їздили по інформації до посольства у Празі чи у Відні. Та 
поляки мали більші впливи у "всемогутньої" Антанти і не допускали 
до висилки нашої Бриrади в Україну, знаючи, що ми не зречемося 

думки про визволення Сх. Галичини з-під польського панування. Чесь

кий уряд запропонував був нашому посольству у Празі, щоб вислати 

з Бриrади всіх учителів на Карпатську Україну до праці у шкільництві, 

як це й було зроблено з частиною нашої ж~андармерії, що були на 
службі на Закарпатті. Але пол~<овник А. Варивода не погодився на 

цей проєкт, кажучи: "Я не дозволю дезорганізувати Бриrаду, бо з ким 

я тоді поїду на Україну?". Полк. Варивода годився тільки на відпустки 
для студентів, які виїздили на студії до Праги, під умовою, що в разі 

потреби вони негайно вернуться до Бриrади. Це вможливило студії 

багатьом нашим студентам, які закінчили високі школи в Празі, чи 

інших чеських містах, і згодом як лікарі, інженери, мистці та інші 

фахівці працювали на рідних землях. В цьому безперечна заслуга 
нашої Бриrади та чеського уряду, зокрема тодішного президента ЧСР 

Томи Масарика. 

Рік пізніше наше військо в ЧСР збільшилося. Тоді Дієва армія 
УНР разом з армією "заприязненої Польщі" відступала з України 
перед наступом большевиків і частина армії під командуванням ген. 

А. Кравса ~відлучилася •від армії УНР, перейшла Дністер та через По
куття і Гуцульщину подалася на Чехію, бачучи, що союз з Польщею 

нам ніщо корисного не принесе. Ця частина української армії була 

інтернована у другому таборі в місті Ліберці (Райхенберr). Та мене 

тоді в Чехії вже не було. 

У листопаді 1919 р. прийшо'В наказ вислати до Камянця Поділь

ського 30-40 старшин для доповнення армії. Нас, охотників, зібралося 

дещо більше і ми на пашпортах українського посольства в Празі, як 

бувші полонеНІі російсько·Ї арм.ії, виїхали через Румунію ІВ Україну. 

Та до Камянця не доїхали, бо румуни задержали наш транспорт на 

Буковині, мотивуючи тим, що ІВ Камянці вже большевики. В дійсності 

в Камянці були тоді не большевики, тільки "союзна" польська армія. 

В тому була напевно рука румунських союзників-поляків. 
Тому, що і я виїхав зі згаданим транспортом, про дальшу долю 

Бриrади писати не буду, додам тільки, що виїхало нас тоді біля 60 
осіб, здебільша старшин, між ними підполковник Вол. Федорович як 

командант, отаман Василь Черський та інші старшини УГА, а також 
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кілька старшин Дієвої Армії. В дорозі, в місті Кошиці, стрінули ми 

курінь (біля 500 вояків) кол. полонених австрійської армії, українців 

з Галичини, які якимсь "чудом" видісталися з італійського полону 

і верталися в Україну. Вони були досить добре одягнені і робили 
враження доброї військової частини, а командував ними однорічний 

десятник Марків, якого наш консуль у Кошицях, Пежанський, підніс 

до ступня четаря. На Буковині, як я вже згадав, задерж'З.ли нас ру

муни і ми мали до вибору; за порадою військового атташе нашого 

посольства в Букарешті пор. Посацького їхати в Галичину і зголо

ситися у ставці Головного Отамана С. Петлюри, або вертатися до 

Німецького Яблінного. Підполковник Федорович, декілька старшин 
і весь "італійський" курінь вернулися до ЧСР, отаман В. Черський 
залишився в Румунії, а решта нас переїхали польську границю, щоб 
дістатися до ставки Головного Отамана Петлюри. Старшини придні
прянці поїхали до Тарнова, де тоді перебував Уряд УНР, а нас кількох, 

після конференції з д-ром Степаном Федаком у Львові, "здемобілізу
валися". Та це вже інша тема і про неї не місце тут писати. 

ГDі'сля роЗІВ'язання табор1ів у НІі~мецьк~ім Яблfіннім Іі Л.іберці, а ~вкінці 
в йозефові наше вояцтво розбрилося по світі. Більшість вернулася 

в Галичину, деякі залишилися в ЧСР або переїхали в Карпатську Ук~
їну шукати там праці, одиниці виїхали за море до Америки. Тоді, 

весною 1927 р., виїхав до Канади сотник УГА, кол. командант 5-ої Со
кальської бриrади Володимир Коссар. (Помер на 80-му році життя 11-
го травня 1970 р. 1в місті Ст. Кетеринс, Онтеріо - Д. М.). 

Полк. Антін Варивода вернувся до Відня, де помер 12-го березня 
1936 р. Підполк. Вол. Федорович вернувся до Галичини і був упра
вителем дібр Львівської Митрополії, отаман Мацієвич був rімназій

ним учителем на Словаччині, де й помер трагічною смертю, о. Вань 

також вернувся до Галичини, і помер 26 травня 1939 р. в. Лежайську. 

Отаман Василь Черський, як я вже згадав, залишився на Буковині 
і вернувся до містечка Кіцмань, де жила його родина і де він до Першої 

війни був начальником пошто~вого уряду. Ма'В великі неприємности 

від румунів, які називали його "большевицьким генералом'', деякий 
час сидів у тюрмі, не міг дістати праці і тому виїхав на заробітки до 

Канади. Тут як фізичний робітник заробив дещо гроша і повернувся 
назад у свою дорогу Буковину. В часі Другої світової війни виїхав 

на еміrрацію до Відня і тут помер 30 листопада 1946 р. 

Так наші надії на поворот цілої Бриrади не здійснилися. Зали

шилися тільки спогади та стрілецькі могилки на цвинтарі в Німецькім 

Ябліннім, Ліберці і йозефові, в яких спочивають вояки кол. славної 
і лицарської Галицької Армії. 

Я свідомий, що в цьому нарисі можуть бути деякі неточності, бо 
пишу його з памяті, а людська память підводить. Було б добре, 

якби хто з колишніх побратимів по зброї доповнив чи справив його 

точнішими і певними заввагами. 

Місто Баффало в січні 1970 р. 
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ГРУПА СТАРШИН УГА В ТАБОРІ В ИОЗЕФОВІ, ЧСР, 1921 РОКУ 

Сидять з права: Со1'ник Михайло Колтунюк. Четар Роман Колту
нюк (рідний ·брат сот. Михайла). Вістун Михайло Ковальський. Поруч
ник Журавський. Поручник Самуел Вайс. Четар Гнат Еліяшевський і 
хорунжий Дмитро Ваврик. 

Стоять: Хорунжий ·Слюсарчук. Четар Мирослав Колтунюк (рідний 
брат <:от. Михайла і брат чет . .Романа). Четар Володимир Колодниць
кий. 
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Похорон унраїнсьних rероїв 
Дня 14. серпня 1919 р. відбувся в Берліні похорон полковника 

Дмитра Вітовського і четаря Юліяна Чучмана, що знайшли страшну 
смерть разом з б-ма німецькими офіцерами в літаку, який згор1і1в 

в Горішнім Шлеску. 
Звуглені тіла вбитих українців перевезено з місця катастрофи 

в запечатаних вже домовинах до Берліну (дня 12. серпня) і тут помі
щено їх аж до дня похорону в церкві св. Гедвіrи, звідкіля перевезено 
їх в четвер, 14. серпня, на центральний цвинтар і там поховано тим
часово, цебто зложено в камяній каплиці до часу, доки обставини 
не позволять перевезти дорогих останків на рідну землю. 

Полк. ДМИТРО ВІТОВСЬКИІ'І, 
Міністер Дер. Секр. Військових 

Справ Західної Области У. Н. Р. 

Адютант полк. Дм. Вітовського, 

четар УГА - ЮЛІЯН ЧУЧМАН 

Рідко коли доводилося в Берліні бачити такий похорон, як цей, 
який урядила українська громада своїм героям. Церква св. Гедвіrи, 

одна з перших і найкращих в Берліні, заквітчалася в той день ціла 

жалібно-чорною китайкою і зеленими, лавровими деревцями, що двома 
рядами розтягались від входових дверей аж до самого майже вівтаря. 

Між тими рядами лаврів і свічників лежали на високих катафальках 
дві однакові металеві домовини, накриті червоними козацькими ки

тайками, на яких вишиті були золоті українські герби. 

На китайках сіріли дві козацькі шапки, дві козацькі шаблі і пол
ковницька булава в головах полковника Вітовського. О 10-ій годині 

рано почалося похоронне Богослуження, яке відправляв місцевий па
рох, куратор Руст, в асисті ще двох священиків і в супроводі місцевого 

церковного хору. Церква була битком набита, бо крім української 
громади прийшло на похорон дуж'е багато мешканців Берліну. 
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Окрім офіційних представників і членів поодиноких українських 
місій в Берліні, які явились на похорон майже в повнім числі, при

йшли на похорон також два відпоручники від німецького уряду загра

ничних справ, три заступники німецького товариства "Deutsche Luft
schiffreederei", від білорусів явився посол Лєонард Заяць і Захарко, 

а від литовців сотник Ходаковсь1шй. Як представники Української 

Могила Полковника ДМИТРА ВІТОВСЬІ<ОГО, 

\\Ііністра Держ. Секретаріяту ВіАськових Справ 
у Берліні 

Армії приїхали з Відня отаман Коссак в товаристві ще одного стар
шини, а з ним також і брат покійного четаря Чучмана. В останній 
.хвилі (перед кінцем Богослуження) приїхала також делеrація від 
українських полонених з табору Зальцведель вчислі 3 людей, яка 
рівночасно складала з себе хор і музику. 

Зложена було багато вінців - між іншими від німецького уряду 
заграничних справ; тов. "Luftschiffreederei"; білорусів; українського 

посольс11Ва з написом "Вірним синам України - У.Н.Р."; української 

фінансової комісії 2 вінці з написами: "Чесному борцеви за волю 
України, лицареви України, що згинув на варті народних інтересів" 
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Похорон соmина УСС і полковника УГА Дмитра Вітовського і його адьютанта четара Юліяна Чучмана в Берліні 14 серпня 
1919 р. Похорон відпраВJІяє о. Леонтій Куницький, крилошанин Львівської Митрополії. Він був послом до польського 
соАму, політичний діяч, основник політичної партії УНДО. На еміrрацію не виїхав, не пристав на примусове московське 
православія, большевицький в'язень в 1945 - 1956 рр., по відбуттю десятилітнього заслання на Сибірі, повернув до Га
личини і в р. 1961 помер в хаті своєї сестри в Мостиськах. 



SU<ИMIB ГРИЦЬ 

вістун УГА 

Нар. 1 грудня 1901 р. в с. Бірк~ 
Великі, Тернопіль. Як в грудю 
1918 р. Окр. Військ. Команда ого
ло,сила мобілізацію вступив до 
УГА і при кінці грудня 1?18 р. ви
їхав з курінем новобранцш шд ко
мандою сот. Дудара з Тернополя 
до Вишколу СС до Білої Церкви, 
а потім до Києва і був приділений 
до 3-го гарм. полку, до 2-ої бате
рії під командою пор. Ів. Вакуло
ського. З цим гарм. полком пере
був всю Визв~л?НУ боротьбу з. чер
воними і деююнцями. В час1 де
мобілізації корпусу СС захворів 
на тиф і був в лічниці в Проскуро
ві. По виздоровленню попав в 
большевицький полон і зістав при
ділений до 317 окремог~ стрі~ко
вого куріня військ внутрн1;1ньо1 о
хорони і в рядах. того куршя 1~:~ов
нив охорону зал1зничих ШЛЯ?СlВ в 

Одесі, а згодом в Проскуров~, а в 
кінці в Києві, де перебув до верес
ня 1921 р. З Києва взяв від.nустку 
до Чорного Острога, лерейш?в в 
околицях Волочwськ границю 1 по
вернув додому. До Канади ,при
їхав 1925 р. Член основник Стани
ці Бувш. Вояків у Вінніпеrу. Член 
Т-ва "Рідна Школа" ім. М. Шаш 
кевича. 

ХАРИК ДМИТРО 

вістун УГА 

Нар. 29 вересня 1899 р. в Помо
рянах, 3борів. Війна !1ерервала 
rімн. науку в Рогатин~. Воєнна 
служба в австр. армії в 80 піх. •пол
ку. Са1перський курін~:. Будов~ мос
тів на Дунаю в Серб_н для юмеІf.ь
кої армії в офензив1 на Румуюю. 
По розпаді Австрії від 14 листо
пада 1918 р. в УГА. З 5-ою Сокаль
ською бриrадою, в саперській сот
ні в команді лор. Е. Вертипороха, 
п~ребув ~всю визвольну боротьб~. 
Відворот за Збруч. Побут в ~иєв1. 
Поворотний тиф в Проскуров~. По
хід УГА в район Одеси. Щасливий 
поворот з Проскурова додому в 
грудні 1919 р. Поб1р до ПОЛ?СЬКО
го війська 1922 р" з якого т1кає з 
rданська до Німеччини. Від'їзд 
1923 р. до Канади. 10 літ праці на 
особових корабля~ в sарнії. 20 л.і: 
праці в телефоючнш К?.!'fПаю1. 
Власник ресторану 1в Сарин. Член 
ветер. організацій. Вели!<а доІПо
мога переселенцям з ... Н1меччини. 
Живе постійно в Сарин. 
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Олекса Черник 
четар УГА. 

ДО ІСТОРІЇ 14-ГО ПОЛКУ 7-МОї ЛЬВІВСЬКОЇ БРИr АДИ 

Історія 14 полку 7-мої Львівської Бриrади сягає початків листопа
да 1918 року. В тому часі польські війська знаходилися в містечку Го
родок (під Львовом) в силі одної сотні піхоти, 4 скорострілів і пан
церного ·потягу. Польська команда мала свій осідок на залізничому 
двірці. Українські війська 1під командою чет. Михайла Величка зна
ходилися 'В селі Любінь Великий і були ріmювартні: сотня піхоти, 
4 скоростріли і одна гармата. 

Командантом Групи "Любінь Великий" був четар Северин Риба

чевський з осідком на залізничому двірці. В першій половИ'Ні листо

пада 1918 р. прибуло до Любіня Великого ще одна сотня піхоти змо
білізованих вояків з сіл Якимчиці, Кліцко і з містечка Комарно під 

командою чет. Михайла Тершаківця і хор. Олекси Черника, зголоси

лися в 'Чет. С. Рибачевського і поставилися до його диспозиції. 

Небаром після цього доповнена і скрі·плена Група "Любінь Ве

ликий", !Під командою згаданого вже чет. С. Рибачевського, перей
шла Черляни і повела наступ на Городок. Ця Група зайняла саме місто 

Городок, але натрапила на сильний спротив поляків на залізнич1и 

станції, яку боронив крім піхоти зі скорострілами теж і панцерний 

потяг, який мав м. і. 8 скорострілів і гармату. 

Друга частина Групи "Любі·нь Великий", в силі двох чет ·під ко

мандою чет. М. Тершаківця і хор. О. Черника, зайняли село на схід 
від Городка. Завдання цієї частини мало диверсійний характер, а саме: 
підрізати дерев'яні стоВ'пи та перетяти телефонічні дроти на довжині 

пів кілометра. Це завдання вповні виконано. 

Ця частина мала хоронити праве крило головної Групи "Любінь 

Великий", яка вела бій за Городок, від наглого наступу поляків зі 

сходу. Але нашим військам, не зважаючи на здобуте місто Городок, 

не вдалося здобути залізної станції і сотні були змушені повернутися 
на свої вихідні 1позиції в Любіні Великому. 

З початком грудня 1918 р. ця Група "Лубінь Великий", під ко

мандою чет. С. Ри-бачевського ~пробувала знову здобути Городок, але 

і цим разом без успіху. Одна частина цієї Групи, в силі двох чет 

з одним скорострілом, під командою хор. О. Черника, пробувала вдер
тися до Городка зі сходу і здобути залізничий міст над річкою Ве

решицею, але поляки, при допомозі свого панцерного ІПотягу оборо

нили цей міст. Наступ на Городок тому знову не повівся, бо україн

ські сили були рішуче за слабі. 
Тоді команда Групи "Любінь Великий" звернулася до команди 

в Стрию ІПро більшу військову допомогу. Четар С. Рибачевський 

у своїм звіті звертав увагу на важне стратегічне положення Городка 

та ставив вимогу що найменше З курені піхоти" 12 скорострілів і одну 
тяжку батерію, щоби знищити панцерний потяг, здобути та втримати 
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місто Городок разом з залізничою станцією, але Начальна Команда 

Галицької Армії не погодилася вислати таку допомогу, бо не прикла

дала належної уваги до закріплення Городка за українською армією. 

Тимчасом команда польської армії, розуміючи й оцінюючи важне 
стратегічне положення Городка, післали туди сильні підкріплення під 
командою пполк. Ю. Сопотніцкого в силі 2400 баrнетів, 22 скорострі
лів, 10 гармат і 150 шабель. 

Наша Група "Любінь Великий" отримала теж невелике підкріп
лення в силі двох сотень і 4 скорострілів. Командантом цього відтинку 
був чет. С. Рибачевський, а командантами сотень чет. Баран і чет. Кач
марський, а командантом скорострілів хор . О . Черник. Командантом 

відтинку Керниця - Черляни був ттор. Ананія Степанів (один з най
кращих і найвідважніших старшин УГА, згинув в бою з -поляками 24 
травня 1919 р. під Журавном над Дністром). Домагання пор. А. Сте

панова прислати більші військові підкріплення, команда в Стрию збу

вала мовчанкою. 

В першій половині грудня 1918 р. поляки повели з Городка силь
ний наступ на село Керницю, але їх наступ наші частини відперли 

з тяжкими для них втратами, бо поляки мали 100 вбитих і ранених. 

Але тиждень пізніше :поляки під заслоною сильної мряки, підтягнули 

вранці під наші позиції сильні свої •підкріплення і в силі двох куренів 

вдерлися до східної 'Частини села Керниця, і по короткій але завзятій 

боротьбі на 6аrнети, маючи велику -перевагу здобули село Керницю 

а потім і Черняни. Наші частини відступили на лінію Любінь Великий 

і Поріче. 

В другій половині грудня 1918 р. польські війська, в силі трьох 
куренів піхоти, 8 скорострілів і одної батерії гармат :поновили знову 
свій наступ на Любінь Великий. Українські частини майже цілий день 
відбивали той кривавий наступ •поляків, але під вечір полякам вда
лося таки здобути своєю чисельною перевагою Любінь Великий, По
річе а вкінці і Любінь Малий. Українські війська з боєм відступили 
на південь в напрямі Бірча. 

В цих кривавих і запеклих боях за Городок, Керницю, Черляни, 

Любінь Великий і Любінь Малий брали участь пор. С. Рибачевський, 
четар М. Тершаковець (попав в польський полон під Миколаєвом над 

Дністром), четар Баран, четар Качмарський, хор. О. Черник, четар 

артилерії М. Величко і командант групи сотник А. Степанів. 

Щойно в січні 1919 р. прийшла реорганізація Групи "Любінь Ве
ликий". Діставши підкріплення в силі 2 куренів піхоти, створено 14 
полк піхоти, командантом якого став сотник Михайло Дибуляк, адю
тантом четар Степан Федак, командантом палевої жандармерії четар 

Андрій Хома, полевим капеляном о. Микола Романюк, парох села Кер

ниця (Помер на тиф у Немирові в листопаді 1919 р.) . Так зорганізо
ваний цей 14 полк піхоти разом з 13-тим полком піхоти, яким коман
дував сотник Роман Волощук, ввійшли у склад новоствореної 7-мої 
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Львівської Бриrади під командою сотника А. Бізанца з осідком 
у Щирці. 

У склад цього 14-го полку ·входили два курені піхоти, а саме: 3-тий 
курінь сотн. А. Степанова з осідком в Бірчу (на південь від Любіня 
Великого) з трьома сотнями. Комендантами сотень були пор. Михай
ло Шипітка, четар Богачевський і 'Четар Михаськів. На заході лучився 
цей курінь з Групою "Рудки - Самбір", а на сході, в околиці Любіня 
Малого з куренем 1пор. С. Рибачевського. Четвертий курінь пор. С. 
Рибачевського з осідком в Дембянці, в силі двох сотень займав фронт 
проти Любіня Малого. Комендантами в цім курені були четар М. Тер. 
шаковець і четар О. Черник. У Дембянці стояла одна батерія гармат 
під командою пор. Маркіяна Кречковського. 

Поляки сильно укріпили були Любінь Малий і на краю села ви
копали глибокі окопи з дротяними перешкодами і обсадили ці окопи 
4 сотнями і 4 скорострілами. Курінь пор. С. Рибачевського :пробував 
нераз здобути Любінь Малий але наступ не вдавався. У східній частині 

Любіня Великого, де була садиба барона Бруніцкого поляки мали ба
терію тяжких гармат з дуже добрим обстрілом на ІПівдень. 

Так виглядав фронт 14-го полку 7-мої Львівської Бриrади, на якім 

був спокій аж до травневої офензиви ген. Галлєра, на лінії Рудки -
Самбір. 

В березні 1919 р . Начальна Команда Галицької Армії, яка в тому 
часі мала свій осідок в Ходорові, запросила була по одному старшині 
з кожного полку на інформаційні сходини. Від 7-мої Львівської Бри

rади делеrовано двох старшин, а саме: коменданта батерії пор. Романа 
Олексія від 13-го полку і чет. Олексу Черника від 14-го полку. На тих 
інформаційних сходинах, Начальний Вожд Г. А. генерал Михайло Оме
лянович Павленко з'ясував зібраним старшинам бойове ІПоложення 
українських військ на 'Польському фронті, яке в тому часі виглядало 

зовсім не рожево. 

Згадую про ці інформаційні сходини в Начальній Команді Г. А. 
в Ходорові тому, бо з учасників наших Визвольних Змагань про цю 
замітну ~подію у своїх споминах ніхто не згадує. 
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о. Ісидор Сохоцькнй 

підхорунжий УГА 

ЯК УКРАУНСЬКА КОНСТИТУАНТА ПРОГОЛОСИЛА 
СТВОРЕННЯ ЗУНР 

(УРИВОК ІЗ СПОМИНІВ) 

В другій половині 1918-го року Ав

стро-Угорщина, в наслідок програної 

Центральними Державами (Німеччина, 

Австро-Угорщина, Болгарія і Туреччи
на) війни, розпадалася. Дня 10-го жо·в 
тня 1918 р. скликав голова Української 
Парляментарної Репрезентації у Відні 

д-р Євген Петрушевич на день 18-го 

жовтня до Львова Українську Консти

туанту, яка мала вирішити дальшу до

лю українсь1<0го народу в межах ав

ство-угорської монархії. На членів 

Конституанти д-р Петрушевич покли
кав членів обох палат австрійського 

1парляменту, послів до галицького і бу

ковинського соймів, по трьох представ

ників від кожної української політич

ної партії і пізніше трьох представни-

ків університеської молоді, разом коло 

80 членів 
Цей вчинок д-ра Петрушевича був ще тоді революційним актом. 

Та події йшли блискавичним темпом. Вже 12-го жовтня 1918 року 
заявили д-р Євген Петрушевич і його заступник цісареві Карлові 
на скликаній цісарем конференції політичних представників пооди

ноких народі•в, що українці бажають створити свою окрему держа

ву і в тій цілі скликають до Львова Українську Конституанту. Вод
ночас за:протестували вони проти цього, щоби хоч частину українських 

земель віддати Польщі. Тільки жидівський 11осол зі Золочева Райцес 
висловив бажання створення східно-галицької ~провінції, яка належа
ла б до Австрії. Дня 16-го жовтня появився маніфест цісаря Карла, 
в якім цісар проголосив, що Австрія має перетворитися в федерацію 

національних держав та закликав парляментарних послів поодиноких 
народів, щоби створили свої Конституанти, які перевели б маніфест 

в життя. Таким чином вчинок д-ра Петрушевича був залеrалізований. 

Українська Конституанта вже була скликана, хоч в іншому складі, як 
це доручав цісар Карло. 

Наради Конституанти мали початися о 4-тій годині 110 полудні 
в Народному Домі у Львові. Щоби не увійшли на ці наради не.покли

кані люди, стояли при входах до "Народного Дому" стійки україн
ських студентів і леrітимували кожного ІJІрихожого. їм до помочі по-
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кликали кількох богословів із Духовної Семинарії, між якими й я знай
шовся. Дехто •писав пізніше, що Конституанту охоронював узброєний 
відділ УСС-ів із скорострілами. Це невірне. При тодішних загостре
них умовинах воєнного часу годі було спровадити більший відділ вій

ськовиків із Буковини, де тоді знаходився Леrіон УСС, та ще із ско
рострілами. Зрештою того і не треба було. До скликання Конститу
анти закликав цісарський ман іфест, отже уряд мусів її охороняти. 
Правдою є те, що студентськими стійками кермував непомітно під
хорунжий УСС-ів Дмитро Паліїв, який був в тому часі організаційним 
референтом тайного Військового Комітету. 

Я прийшов до "Народного Дому" в годині б-тій вечора. Члени 
Конституанти ще сходилися. При головній брамі •від вулиці Рутовсько
го стійка леrітимувала прихожих. Мене приділили до стійки, що ;nиль
нувала брами від вулиці Вірменської. Та туди ніхто не приходив. Вже 
по 7-мій годині звільнили нас і я пішов на •перший поверх, де в залях 

"Української Бесіди" мало відбуватися засідання Конституанти. 

На головній залі були розставлені стільці і столики для членів. До 
залі входили і виходили не тільки управлені до участи в нарадах, тож 

і я туди увійшов. Присутніми вже були Митрополит Андрій Шептиць

кий і станиславівський Єпископ Григорій Хомишин. При окремім сто

лику сидів бук·овинський посол Микола Василько. Посли віталися, роз

мо·вляли. Впало мені ввічі, як увійшов на залю радикальний соймовий 

посол Іван Сандуляк в гуцульському одязі. Приступив просто до Ми

трополита Шептицького, сердечно з ним привітався і почав живу роз
мову. 

В годині восьмій д-р Петрушевич відкрив засідання. Вказав на ціль 
Конституанти, зазначив хто входить в її склад і доручив д-рові Євге
нові Левицькому прочитати статут Конституанти. У дискусії забрав 
голос д-р Степан Баран у якійсь маловажній справі і статут одного
лосно схвалено. Тепер звернувся д-р Петрушевич до нечленів Консти

туанти, щоб залишили залю. Він ~подав, що наступного дня прого

лосять ухвали Конституанти на зборах мужів довір'я з цілої Галичини 

й Буковини та що тоді усі про них довідаються. 

З жалем я виходив з іншими на коридор. Тут призначили вже 

менше число тих, які мали до кінця пильнувати брам. Мене відпустили 
до дому з тим, що на другий день рано маю знову явитися в "Народ
ному Домі". 

Збори мужів довір'я мали початок в 10-тій годині рано чергового 
дня у великій театральні-й залі "Народного Дому". Я вибрався туди 

годину скорше. На вулиці, в сінях і на сходах ·була вже така маса на

роду, що я ледве •Протиснувся на перший поверх. Це зійшовся в та

кому великому числі український Львів, щоби подивитися на "Батьків 
народу" та почути їх слово. 

Мені доручили разом з товаришем Зеноном Кузьмою стояти при 

дверях залі та впускати туди членів Конституанти й мужів довір'я 

(делеrатів від tПОвітів і міст) за леrітимаціями. Ми зайняли своє ста-
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новище. Доручення да·вав нам д-р Степан Баран. Люди напирали так 

на нас, що було ясно, що хоч би нам ·прийшло ще кілька осіб на поміч, 

ми свого завдання виконати не зможемо. Тому з доручення д-ра Ба

рана, ми не впускали покищо до середини нікого, а члени Конституанти 
входили бічними дверми. 

По якомусь часі увійшов на залю д-р Петруше.вич і спитав д-ра 
Барана, 'Чому не впускають людей до середини. Цей відповів, що крім 
делеrатів з повітів і міст маса непрошених осіб хоче дістатися на залю. 

, ;Прошу пускати всіх" - сказав на те д-р Петрушевич. "Але влада 
дозволила на збори лише мужам довір'я за поіменним запрошенням" 
nробує опонувати д-р Баран. ,,Пускати всіх на мою ·відповідальність" 
енерrійно наказує д-р Петрушевич. 

Ми відступили від дверей і люди моментально виповнили залю 
вщерть. Сцена і перші ряди крісел заняли члени Конституанти. На се
редині підвищення засів Митро·полит Шептицький поруч старенкого 
Юліяна Романчука, ліворуч сидів посол Василько з невідлучною ци
гаркою в устах. На лицях всіх велика повага, так і видно, що вони ро

зуміють вагу хвилини. Люди з нетерпеливістю ждуть слова від тих, 
в чиїх руках спочила доля народу. Та це слово учасники не зараз по
чули. 

На ~цені посли відбувають якісь наради. Інколи виходять до су
сідньої кімнати. Вид'Но, що якісь дуже важні справи ще не полаго
джені. А нарід нетерпеливиться. Всюди чути розмови, що саме Кон
ституанта •вирішила. Часто чути запити, чому не відкривають нараду. 
rалерія починає криком висловлювати своє невдоволення. Посол д-р 
Смаль-Стоцький кілька разів рухами рук зі сцени заслокоює присутніх. 

Врешті виходить на підвищення д-р Петрушевич і починає гово
рити. Радісно наповняли наші серця його слова. Те, чого бажали ми 

собі у наших мріях, про що нишком між собою говорили, те стається 

дійсністю. Серце живіше б'ється, не хочеться вірити, що це правда. 

Австро-угорська держава валиться. Воєнні фронти розлітаються, за 

італі'Йським фронтом тисячі дезертирів. Народи монархії беруть свою 
долю у власні руки. Українська Конституанта вирішила nроголосити 

на українських землях Австро-Угорщини Українську Державу. 

Довше зупинється д-р Петрушевич над виясненням, чому Консти

туанта не проголосила негайну злуку західних земель із Східною 
Україною. Між іншими арrументами покликався д-р Петрушевич на 
посла української держави у Відні, визначного історика Вячеслава Ли
пинського. Цей говорив йому, що на Східній Украі~ні відносини ще не 

скристалізовані. Не знати ще, що там витвориться: Московщина може 

знову заволодіти Україною і Галичині може доведеться й на далі бути 
Піємонтом для всіх українських земель. Перед від'їздом д-ра Петру

шевича з Відня до Льво•ва прийшов до нього Липинський і просив його 

не допустити до того, щоб хаос зі Сдідної України перекинувся до 

Галичини, просив виждати на прояснення положення. Закінчив д-р 

Петрушевич свою промову святочним проголошенням Української 
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Держави на українських землях Австро-Угорщини. 
Те, що тепер наступило, годі описати. Могутній ентузіязм обхо

пив всіх присутніх. Заля загреміла •від оплесків. Тут люди :падуть собі 
в обійми і зі сльозами цілуються, там кілька буковинських священиків 
вискочили на крісла і вимахують капелюхами. Один галицький свяще
ник почав співати національний гимн, а коли ціла заля його підхопила, 
він в екстазі вискочив на крісло і став дириrувати. Люди виявляли таку 
радість і захоплення, що минуло чимало часу, заки заля трохи заспа· 
коїлась. 

На цьому повинні були ці історичні Збори закінчитися. Та ось 
зголошується до слова делеrат до Конституанти від соціял-демокра

тичної партії - Микола Ганкевич. Пізніше я довідався, що Збори тому 
так ІІйзно почалися, бо ІПосли нараджувалися над тим, яке становище 

зайняти їм до його, знаного їм наперед, виступу. 
Микола Ганкевич ще з кількома членами Конституанти не підко

рився ух·валі переважаючої більшости Конституанти. Він відчитав ре· 

золюцію, в якій говорилося, що Національні Збори українців австро

угорської монархії заявляються за з'єдиненням усіх українських зе

мель в одній вільній і самостійній українській республіці. Здійснення 

цього бажання австро-угорських українців має nеревести Український 

Національний Сойм, вибраний на основі п'ятиприкметного виборчого 
пра·ва. Цей Сойм запевнить хліборобським масам усі соціяльні :права, 
національним ·меншостям культурний розвиток та вирішить згідно і 

мирно, на основі рівности, волі і братерства сусідські взаємини з поль

ським народом. 

Ця резолюція, ~поза купою гарних фраз і слів, була зовсім нереаль

на. В тодішніх умовинах не було ані змоги ані часу переводити вибори, 

коли земля горіла під ногами, а до того ціла польська суспільність, 

враз із соціялістами приготовлялася, зо1всім іrноруючи українців, на
сильно перебрати в Східній Галичині владу у свої руки. 

Та загал не розуміється на політичних тонкостях. Люди стали 

11рямо п'яні від вимріяних в снах слів: Державність, Незалежність, Со

борність - і на залі з великим ентузіязмом б'ють браво Ганкевичеві. 
Цей домагається голосування над своєю резолюцією та д-р Петруше

вич не допускає до цього і закриває ці історичні Збори. Гурток Ган· 
кевича протестує проти цього та д-р Петрушевич nокидає сцену, а за 

ним ·подаються члени Конституанти. 
Так закінчився цей історичний день, який став ·початком нової 

доби в історії нашої rаличини. 
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Сидір Ярославин 

"ПО ЛІНІУ З'ЄДИНЕННЯ НЕ БУ ЛО ДВОХ ДУМОК" 

ЯК УКРАУНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РАДА ПРОГОЛОСИЛА ЗЛУКУ ЗУНР З УНР 
В ОДНУ СОБОРНУ ДЕР>КАВУ? 

Минають літа, а з ними відходять у вічність творці галицької дер
жавности у 1918-19 рр. Мабуть залишилися при житті ще тільки кіль
ка ·членів Української Національної Ради, законодатного органу ЗУНР. 

Ніх1'О з них не списав безпосередно споминів з цих часів. А в пам'яті 
тих кількох осіб, що пізніше ті с•помини списали, час затер багато по

дро·биць і хоч насвітлення подій у них вірне, то багато фактів промов

чані або описанІ невірно. Тому хочу представини на цім місці події 
з З січня, як їх О'Чевидець, отже так, як вони в дійсності відбулися. 

Як відомо, Українська Національна Рада, як Конституанта, прого
лосила дня 19 жовтня 1918 р. у Львові створення на західно-українських 
землях Української Держави. Ця ухвала була зреалізована 1 листо
пада 1918 р. Та вже чергового дня почалася у Львові польська револь
та, яка ІІІеремінилася поволі в українсько-польську війну. Ця револьта, 

брак сполуки Львова з провінцією у висліді перервання залізничого 
руху, телеграфу і телефонів та гарячкова праця над організацією укра

їнської влади по повітах не дали змоги <:кликати пленарного засідання 
Національної Ради, тим більше, що її президент д-р Євген Петрушевич 

і інші визначні члени перебували тоді у Відні. 

Вся влада, праця і відповідальність впали силою факту на львів

ську делеrацію Ради, що складалася з кільканадцяти замешкалих 
у Львові її членів. Що·йно 9 лис1'о,пада створила вона виконний орган, 

Державний Секретаріят, з д-ром Костем Левицьким у проводі. Дня 10 
листопада прийняла делеrація на свому засіданні ухвалу, якою дору
чувала Державному -Секретаріятові поробити заходи в <:праві злуки 
Західньо-Української Держави з Великою Україною. Та справа ця не 

була легка. 
В Києві був при владі гетьман Павло Скоропадський. Проти нього 

приготовляв Український Національний Союз повстання, що мало ось

ось спалахнути. В таких умовинах не легко була галичанам анrажу
ватися по якомубудь боці і вони мусіли чекати, аж справа прояснить

ся. Щойно коли повс-сання вибухло і стало ясно, що гетьман не втри

мається, заключили представники Державного Секретаріяту д-р Лон

гин Цегельський і д-р Дмитро Левицький з Директорією 1 грудня у 
Х'Вастові передвступний договір про злуку. 

Договір цей мусіла затвердити Національна Рада. Але вона не 
могла скоро зібратися. Умовини були в перших місяцях ·пливкі й уряд 
не мав свого сталого осідку. Після залишення українськими військами 
Львова виїхав Державний Секретаріят з частиною 'Члені·в Делегації 
Націоналиюї Ради до Тернополя, і звідси став nереноситися у другій 
половині грудня до Станиславова. Національна Рада 6ула здекомпле-
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тована й уряд вирішив до.повнити її делеrатами від повітів і більших 

міст. Вибори делеrатів відбувалися в лисrопаді і не всюди в однім 
часі, бо Секретаріят вдержував спочатку зв'язок з повітами з допомо

гою кур'єрів, а це не була легка справа і вимагала багато часу. Не 

легко було теж з'їхатися членам Національної Ради з цілої Галичини 

до Станиславова, коли серед великих морозів і снігів треба було їм 

їхати здебільша саньми. З цих ·причин скликано сесію щойно на З січня 

1919 року. 

Цю конечну проволоку використали деякі невідповідальні і доте
пер зовсім незнані люди для своєї темної роботи. Ум імпонувала рево
люція на Східній Україні, коли в загальнім хаосі можна було вибитися 
на верх і зробити політичну кар'єру. Вони почали неперебірливу аrіта

цію проти тодішнього політичного проводу, послуговуючись арrу

ментом, що цей провід не бажає собі злуки з Великою Україною і тому 
треба її насильно перевести. Одним з головних провідників того руху 
був поручник та опісля сотник УГА, Володимир rадзінський. Він встиг 

приєднати собі доволі .приклонників серед несвідомого молодшого 

старшинства. Пізніш був він помічником йосипа Безпалка в його під
ривній роботі проти уряду і при організації "Селянсько-Робітничого 
Союзу" rадзінский відіграв теж злощасну ролю, коли ГА попала за 
Збруч у руки большевиків, як член ревкому і ревтрибуналу при її На
чальній Команді. Він намагався скомунізувати армію і зі заїлістю фа
натика виступав проти старшинських відзнак, національного прапору 

та тризуба, який нази1вав "rралями" . Це в ~першій -мірі завдяки йому 
·попали в большевицькі руки і загинули генерали Микитка і Ціріц. 

Сесія Національної Ради мала початися в ранніх годинах З січня, 
тож делеrати з'їхалися до Станиславова вже 2 січня. Появився і Г'а
дзінський з своїми приклонниками. Вони вислали делеrацію до кол. 
посла Тимотея Старуха з предложениям, щоб він зараз на початку за
сідання поставив нагле внесення про негайне і беззастережне прилу
чення Галичини до Східної України, а вони обсадять rалерію і будуть 
стріляти кожного, хто заявиться проти того внесення. Старух повідо
мив про це негайно през. Петрушевича, а цей nолк. Вітовського. Не 

знаю, які заходи поро·бив у цій справі Вітовський, але карти вступу на 
rалерію були контрольовані і видавав їх один з членів Нац. Ради. 

Сесія почалася в найбільшій залі Станиславова, в залі кіна - як
що не помиляюсь - "Уранія", коло 10 год. перед полуднем. Заля не 
була приготована до таких нарад, не була нічим прикрашена і вигля
дала досить примітивно . На сцені - за ·призидіяльним столом - засів 
д-р Є. Петрушевич. Збоку, при окремім столі, сидів один чи двох се
кретарів. У глибині, при довгім столі, сиділи Державні Секретарі. Де
леrати розмістилися на залі у кріслах, розставлених ряд-за-рядом, пе
ред ними не було пультів. У першім ряді видно було станиславівсько
го Єпископа Григорія Хомишина. Перед засіданням роздав делеrат Пав
люх кожному по аркушеві паперу і по олівцеві. 

Читав я спомини про цей день д-ра Лонгина Цегельського в шир-
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ших його мемуарах п. з. "Як воно по правді було?", друкованих 

в "Америці'', і спомини д-ра Л. Бачинського, друковані в "Народній 
Волі". Та оба вони представляють справу доволі недокладно. І так, 

Цегельський говорить, що після відкриття засідання він повідомив 
делеrатів про заключення передвступного договору і предложив окре
му резолюцію ·про злуку, яку делеrати одноголосно прийняли. Зате 
Бачинський, представивши підривну діяльність rадзінського, каже, ЩО 
справа злу~и була ~першою точкою в уложеній заздалегідь програмі 
нарад сесії та що він після ·відкриття засідання виступив з промовою, 

в якій заявився за злукою, з застереженням автономії для західніх зе

мель, на що делеrати погодилися. На ділі справа виглядала інакше. 

Сесія почалася довшою промовою д-ра Є. Петрушевича, в якій 
він подав хід подій від 19 жовтня. Закінчивши промову заявою, що 
він складає свої повновласті в руки Національної Ради і ~просить пе

ревести новий вибір президії, а теж прочитав програму нарад сесіі 
з кількох точок, як от вибір президії Ради, вибір членів різних комісій, 
справа Виділу Ради, -прийняття зголошеної димісії Державного Секре· 
таріяту, затвердження нового Секретаріяту і т. п . і врешті, як остання 
точка, справа злуки. Прочитавши програму нарад, заявив д-р Петру

шевич, що ·перериває засідання на десять хвилин, щоб делеrати могли 

нарадитися над кандидатами на членів президії. 

Однак тут зголосився до слова в наглій справі молодий гуцуль
ський делеrат Петро Шекерик-Доників. Ма6уть по невдачі зі Старухом 
кліка rадзінського з'єднала собі його для своїх плянів. Він став під· 
несеним голосом говорити, що тут радять над непотрібними справами, 

а народ домагається ·злуки зі Східньою Україною, і тому він ставить 
внесення, щоб негайно її ухвалити. Д-р Петрушевич відповів йому, 

що справа злуки є на порядку нарад, але вперед треба полагодити 

справу уконституування Ради й Уряду, а тоді прийде черга на неї. Та 
це Шекерика не ~переконало, і він щораз та все більш підвищеним го
лосом домагався голосувати над злукою. 

Почалося замішання, різні оклики на залі, rалерія теж ·заворуши
лася. Тоді заявив д-р Петрушевич, що щоб наради могли відбуватися, 
мусить хтось ними проводити, а предсідника нема, бо він з того nосту 
зрезиrнував. Тому мусить відбутися в першу чергу уконституування 
Ради і він з уряду переносить справу злуки з останньої на другу точку 
нарад. Ця заява і вговорювання інших делеrатів заспокоїли Шекерика. 

По перерві відбулося таємне голосування, в якім вибрано д-ра Єв

гена Петрушевича вдруге президентом Ради. Були вибрані теж заступ

ники •президента і секретарі. Вибрано також членів різних комісій. 

Після уконституування Ради почалися дебати над справою злуки. 
Від Державного Секретаріяту реферував справу д-р Л. Цегельський, 

який повідомив Раду, що він з доручення Секретаріяту вів разом з 

д-ром Дмитром Левицьким переговори з Директорією у справі злуки 

і заключив з нею передвступний договір, але цей договір таємний 

і тому не може подати його до відома. І справді в договорі була кляв-
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зуля, що він може бути оголошений тільки за згодою обох урядів. На 
настирливе домага'Ння делеrатів, щоб таки подати їм зміст договору, 

Секретарі ·пішли на нараду і ~вирішили 01прилюднити його без відома 
і згоди Директорії, ІЛісля чого д-р Цегельський прочитав його текст. 
Після короткої дискусії передано справу злуки до Комісії закордонних 
справ і през. Петрушевич перервав засідання, щоб комісія могла по

чати негайно наради. 

Наради комісії відбулися в сумежній малій залі при участі през . 
Петрушевича і Державних Секретарів, але, очевидно, без посторонніх 
свідків. Тривали вони аж до вечора. Стиралися дві концепції: безза
стережної злуки, яку заступав ·Семен Вітик з кількома послами і злуки 

з автономією західніх земель. Цю останню конце.пцію боронив поруч 

інших членів теж завзято д- р Лев Бачинський. Це до тих нарад від

носиться його ІПромова, про яку він згадує у своїх споминах. Я, 

що враз з багатьома людьми чекав на коридорі на вирішеЮІя комісії, 

чув, як кількох залізничників, які пильнували входу до залі і підслу
хували наради, негодували за таке становище Бачинського, бо мабуть 

надіялися, що д-р Бачинський, як радикал, буде боронити першої кон

цепції. Та всі відповідальні ·політики мусіли бути в тодішніх умови

нах за автономією, бо беззастережна злука була б викликала в Гали

чині повний хаос і була б унеможливила ведення війни з Польщею. 

Врешті прийняла комісія зредаrований д-ром Цегельським проєкт за

кону, який ~проголошував злуку з застереженням, що до часу зібрання 

Установчих Зборів законодатним органом на Західніх Землях зали
шається Націонална Рада, а всю цивільну і військову владу виконує 
Державний Секретаріят. Арrументи дискутантів вплинули і на Вітика, 
і він теж, - на жаль тільки хвилево, - на цю ухвалу погодився. 

Увечорі знову почалося пленарне засідання Ради. Не тямлю вже, 

хто був референтом від Комісії, можливо, що д-р Теофіль Окунев
ський. Дискусія була коротка. З промовців пригадую собі радикала 
Антона Крушельницького, який між іншим заявив, що від тепер За
хідні Землі повиЮІі називатися: Західня Область УНР" і цей термін 
прийнявся. Полк. Вітовський гарячими словами заступався за авто

номією. 

Вичерпавши лісту промовців, д-р Петрушевич ~піддав ·пропонова

ну комісією ухвалу під голосування. Всі делеrати встали з місць і гуч
ними оплесками та окликами: "Слава" прийняли ухвалу. Тоді забрав 

слово през. Петрушевич. Ствердивши, що ухвалу •прийнято одного
лосно, заявив він, що по лінії з'єдиненння не було вже двох думок, що 
ця ухвала залишиться в нашій історії одною з найкращих карт, що вона 

підняла нашого духа і скріпить наші сили та що від тепер є тільки 
одна З'єдинена Республика. Окликом у її честь закінчив він свою про
мову. Делеrати, які в час промови стояли, відспівали з ентузіязмом 
національний гимн. 

Тепер прийшла черга на привіти. Від Наддніпрянської України 

вітав Національну Раду з її історичною ухвалою Трохименко, що про-

94 



бував тоді Станиславові як уповноважений м1юстерства харчових 
справ. Опісля прийшов до слова один з двох молодих закарпатців, 
що саме тоді приїхали до Станиславова. Був ним мабуть пізніший мі

ністер Закарпатської України з 1939 р. Степан Клочурак. Простими, зі 
серця словами вітав він об'єднання українських земель, говорив, що 

серця закарпатців тягнуться до України, що вони хочуть теж належати 

до Об'єднаної Держави і просять галицьких братів помогти їм у їх 
змаганнях. Національна Рада зготовила промовцеві сердечну овацію. 

Після цих ·привітів заявив д-р Петрушевич, що саме дістав пові

домлення, що військова залога Станиславова вийшла зі своїх касарень, 
щоб привітати Національну Раду. Тому він відкладає засідання до 
чергового дня і просить делеrатів вийти на rалерію готелю, в якім 
Рада мала своє приміщення, та відібрати параду. 

Заля стала 'Пустіти. .Я вийшов на вулицю і став на тротуарі проти 

готелю. Була мабуть 8 година звечора. На їздні було вже уставлене 

військо - піхота, артилерія і мабуть теж кінні відділи. Тротуари ви

повнила щільно публіка. .Ясно палахкотіли смолоски:nи в руках ·вояків. 
Коли делеrати вийшли на rалерію здовж першого поверху готелю, ви

голосили до війська короткі промови през . Петрушевич і полк. Ві

товський. Оба вони були прекрасними, хоч не однакового стилю, про

мовцями. Промови їх зробили велике враження на ІІІрисутніх. З-окрема 
полк. Вітовський підчеркував, що українські BOSJKИ це вже не безголосі 
австрійські "коміскнопфи", які проливали свою кров на всіх европей
ських побоєвищах за чужі інтереси, а свобідні горожани Української 
Держави, що повинні сrати тепер муром в її обороні та волі своїх жінок 
і дітей. По промовах 'Перейшло військо •при звуках військової орке

стри церемоніяльним маршем перед членами Національної Ради. 

Так закінчився важливий в історії Галичини і всієї України день 

З січня 1919 р. 
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Д-р Іван Подюк 

четар УГА 

НА ЦЬОМУ МОСТІ СТОЯЛИ МИ .. . 
В часі здобуття Києва 31 серпня 

1919 р. я був команданrом першої че
ти в сотні поручника Івана Андрієв

ського, яка належала до 2-гої Коло

мийської бриrади і разом з 8-ю Сам

бірською бриrадою належали до Ар· 

мійської Групи ген. Кравса, яка в тих 
історичних днях здобула Київ. 

В суботу, дня ЗО серпня 1919 р. 
частини 2-гої Коломийської бриrади 

зайняли ввечорі передмістя Деміївку. 

Наша сотня ночувала у строгому по

готівлю здовж вулиці тієї самої наз
ви. В неділю о годині 8 вранці сотня 
дістала наказ відповідно прибратись, 
вичистити кріси і відмаршувати до 

Д-р мед. ІВАН подюн, Товарового Двірця, де між 9 і 10 го-
четар УГА диною перед ~полуднем почнеться 

звідтам парадний похід вибраних військових частин головними ву
лицями Києва і дефіляда перед Головним Отаманом Петлюрою. 

Тієї неділі 31 серпня була прекрасна погода. Святочна вбрані 

київляни залягли вулиці, обкидали військо квітами, а кличам "Слава 
Україні", "Слава Галичанам" чи ",Слава Січовим Стрільцям" не було 
кінця. 

Вже не було далеко до "Міської Думи", як я дістав 1п ід час маршу 
наказ вивести з походу свою чету і з двома 1приділеними скоростріла

ми разом із кінним зв'язковим якнайскоріше Подолом відійти до Лан
цюгового моста, обсадити його і рішучо ним нікого ні впускати н і 
випускати. Мій командант сотні поручник Андрієвський сказав мен і 

на відході, що на мости на Дніпрі спрямовано 40 гармат для охорони 
перед нападом. В той час наспіли тривожні вістки, що другий запек

лий ворог України, денікінці, збираються перейти Дні1про й увійти до 
Києва. До моєї чети !Приділено вістуна-кіннотчика для скорішої пе
редачі звітів до команди '6риrади. Моя застава мала виразний наказ 
нікого в ніякий бік мостом не перепускати, а вразі небезпеки відкрити 

вогонь і звіт негайно вислати до команди бриrади. 

По обох боках мостового причілка я уставив у розстрільній по 

вісім ·стрільців, а перед самим мостом по обидвох боках скоростріли. 
Решта моєї чети, 18 стрільців, могли відпочивати .під кручею. Коман

ду над обсадою ~перебрав старший десятник Микола Воєвідка. На са
мому мості, яких 150 кроків від застави, я виставив стійку з 2 стрільців, 

яка мала змінюватися що пів години. Коли обсада того Ланцюгового 

моста була як слід упорядкована, я вислав в годині 11-тій ІПеред по-
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луднем перший звіт кінним післанцем до команди бриrади. 

Стрільці відпочивали, жартували та переповідали собі те, що чули 

або читали про Київ і Дніпро, з якого тепер не 01пускали очей. Так 

у спокою ~проминуло може яких дві години. Коло другої години по 

полудні заалярмувала заставу стійка на мості, що кіннота вступила 
на міст і поволі посувається вперед. На цьому місці мушу твердо за

явити, що я і ціла моя чета нічогісінько не знали про те, що нам в разі 

небез~пеки НЕ ВІЛЬНО СТРІЛЯТИ і тому ми були готові відкрити 

вогонь. Я дав наказ старшому десятникові, щоб він вийшо'В разом зі 
стійковим до кінноти і перестеріг її, щоб далі не підходила, бо як не 

послухає, то застава відкриє вогонь. 

На мості скоївся несамовитий образ. Більша половина мосту зай

нята кіннотою: здорові кіннотчики з крісами через •плечі, з шаблями 

при боці, в нових англійських одностроях, на гарних конях. Почувши 

пересторогу і побачивши перед собою яких 200 кроків наїжені ско
ростріли і розстрільну перед мостом, кіннота спинилася. Командант 

кінноти ген. Бредов і його кіннота напевно не сподівалися, що хтось 

береже моста, а якщо й береже, то очевидно не посміє ставити спро
тив кінноті в поході і в паніці розбіжиться, тим більше, що в тому ж 
часі, як ми •потім довідалися, денікінці були вже в Києві. Тому кіннота 
була на цьому мості смертельно заскочена. Зухвала зарозуміл ість де

нікінської команди завела кінноту у смертельне положення. 

Перелякана кіннота простояла без руху яких 20 хвилин. Потім 
з-за Дніпра аж на міст пронеслось грімке "Ураа . . . ураа . . . ураа . . . " 
Кіннота незручно почала розступатись на боки, ~пропускаючи середи
ною моста авто, яке теж пристануло між кіннотою і нашими стій

ками. З авта висів денікінський старшина і сказав нашому старшому 
десятникові, що він хоче говорити з командантом застави, щоб ви
яснити ситуацію. Я виступив вперед, дав знак рукою, що авто може 
їхати далі по мості, але водночас наказав стрільцям добре ~пильнувати 

авто і, як треба, роззброїти денікінців. Як лише авто заїхало на наш 
бік, стрільці негайно його обступили. З авта вийшов високий і струн

кий старшина, у віці 55 до 60 літ, і 'Спитав мене, хто тут є командант. 

Коли почув, що я, сказав: "Я є ген. Бредов. Хочу говорити з вашим 
старшим командіром. Моrлі би •ви паєхать к нєму со мной". Заким я 

відповів, я ~приказав стрільцям відвести авто подалі від моста і не до

зволити з нього нікому висідати. В авті було ще двох старшин, як 

прибічників ген. Бредова. Опісля я звернувся до ген. Бредова: "Пане 
генерале, моя служба - це безпека моста і тому ані я, ані ніхто з моїх 
вояків не може їхати з вами. Краще сідайте в авто, а я зголошу ко
манді бриrади і хтось з команди сюди приїде". "Маладєц, только бис

трей", - була відповідь. 

Якраз в той час над'їхав з бриrади зв'язковий і я передав йому 

звіт про Бредова та наказав якнайскорше завезти до команди бри

rади. За пів години приїхав командант бриrади отаман Виміталь ра

зом зі своїм адьютантом, якому я ще раз розповів . Отаман Виміталь 

віддав коня свого в руки бриrадного зв'язкового і підійшов до авта. 
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З нього вийшов ген. Бредов, салютуючи, ~nредставився та відразу по
просив отамана Виміталя сісти з ним до авта і їхати, мовляв до ген. 
Кравса на "переговори". Отаман Виміталь так і зробив і авто від'ї

хало. Я був такий занятий "гістьми в авті", що навіть не завважив, 
коли денікінська кіннота вицофалася з моста. 

От і вся правдива історія нашої обсади Ланцюгового моста на 
Дніпрі. Галичани його обсадили, оборонили •перед денікінською кін
нотою і задержали навіть генерала Бредова з його старшинами-прибіч
никами. Ми на заставі всі були певні, що отаман Виміталь завезе де· 
нікінців до нашої команди бриrади, а не генерал Бредов отамана Ви
міталя до свого штабу. 

Як закінчилися ті "переговори" ми всі знаємо . Отаманові Вимі
талеві мабуть заімпонувала генеральська постава Бредова і він дався 
легко денікінцям перехитрити. Через нашу легковірність і нерішучість 
ми втратили Київ. 

Коли отаман Виміталь довго не повертався ні до нас на заставу, 

ні до команди бриrади, всім було ясно, що його придержав ген. Бре

дов і тому я коло мосту аж до вечора не дістав ніякого наказу. Аж ІПО 
заході сонця пригнав на опіненім коні зв'язковий наш кіннотчик з на· 

казом, щоб ми якнайскоріше залишали міст і відійшли з Києва в сто
рону Василькова. Одержавши таку алярмову вістку, я зі своєю четою 
покинув Ланцюговий міст і приспішеним маршам вулицями Києва ми 

по півночі добились до своєї частини на шляху до Василькова. 
Я, як одинокий ще живий у вільному світі свідок (два живуть ще 

в Рідному Краю) ще раз заявляю і рішучо стверджую, що Ланцюговий 
міст був добре обсаджений галичанами і цим мостом денікінці не 
вдерлися до Києва, хіба іншими двома мостами. Нашої застави дені· 
кінці не обеззброїли, а обсада цей Ланцюговий міст покинула аж по 

заході сонця, бо дістала такий наказ з команди своєї бриrади. І перед 
тим, заки моя чета обсадила і добре забезпечила цей міст, денікінські 
частини ніяк не могли перейти ним до міста, бо на наших очах втікали 
цим мостом на тамтой (лівий) бік большевицькі недобитки. 

Наші мемуаристи, автори своїх споминів нашої визвольної бо
ротьби, пишуть на жаль про ті історичні київські події не точно і не 
ясно, другі ІПодають неправдиві, непровірені вістки. І так наприклад: 
Генерал Ол. Удовиченко, у своїх споминах п. з.: "Україна у війні за 
державність" (видав Дм. Микитюк у Вінніпеrу 1954 р.), на стор. 112 так 
пише: "Між тим, середня група ген. Кравса, занявши 30 серпня своїми 
передовими частинами місто Київ ранком 31 серпня рушила колоною 
через Київ, яку українське населення урочисто і радісно вітало . Але 

одночасно із сходу через київські МОСТИ (автор не подає назви цих 

мостів) .почали входити денікінські війська в команді ген. Бредова, 
по дорозі обеззброюючи дрібні стежі українських військ. Маючи на

каз не вступати в бій з військами Добрармії, українські частини не 

знали як їм ~поводитися, вважаючи, що це "непорозуміння" буде скоро 
ліквідоване командуванням українським і денікінським. Але за кілька 
годин розвіялися всі надії на встановлення мирних взаємовідносин 
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можливої співпраці 11роти загального ворога - червоних". 
Отаман Вільгельм Льобковіц, шеф штабу Армійської Групи ген. 

Кравса, яка здобула Київ, у своїй джерельній праці п. з.: "Похід УГА 
на Київ в 1919 р." (гляди 2-гий том історії УГА) подає на 'СТ. 155-204 
неправильний опис події коло київських мостів. Ці непровірені вістки, 

сказані на скору руку, подав йому штабовий старшина сотник Верніш. 

Автор на ст. 183 ~пише так: "Тимчасом неоподівано, 1в годині 9.30 перед 
полуднем з'явився на двірці (тут перебувала команда Групи) четар 

Драrан, командант 2-гої сотні, 1-го куреня Коломийської бриrади, 

якому була доручена охорона МОСТУ (не подає назви) в товаристві 
денікінського старшини. Четар Драrан зголосив отаманові Виміталеві, 
що перед мостом стоять денікінські війська, які хочуть вмаршувати 

до міста і він просив, щоб дати вказівки, як поступити. Отаман Ви

міталь післав його негайно назад із дорученням, щоб він перепустив 

лише nарляментарів". 
Аркадій Валійський, ~полковник ген. Штабу Дієвої Армії УНР, 

у свої праці п. з.: "Похід З'єднаних Українських Армій на Київ в світлі 
історичної правди" (гляди 3-тий том "Історії УГА"), на ст. 210 подає 
так: "Відома теж історія траrічного 31-го серпня, коли-то вступаючі 
до Києва українські війська, нічого не передбачуючи, зустрілися на 

Хрещатику із денікінцями, які в тому .самому часі перепра1вились через 

НЕЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ НАМИ ЛАНЦЮГОВИЙ МІСТ ПО ДНІПРУ. Стрі· 
лянина, метушня, дезорієнтація, даремне очікування наказів, поїздка 

ген. Кравса на "·переговори" до штабу ген. Бредова, відворот і •пере
міна світлої ·Перемоги у прогру". 

Кол. підстаршина (сотенний справник - себто писар) 3-го куреня 
24-го піх. полку ім. геьмана Петра Дорошенка, Василь Волицький, 
у своїх споминах л. з.: "На Київ і Львів", у відповідь на статті д-ра 

Івана Подюка, яка одна з них була ~поміщена в "Голосі Комбатанта" 
ч. 6-те, літо 1960 р. "Охорона мостів на Дні1прі під Києвом", а друга 
у ,;Свободі", ч. 205, від 25 жовтня 1960, п. з.: "Як денікінці дісталися 
до Києва 31 серпня 1919 р.", пише на ст. 206 так: "Зміст статтей д-ра 
Подюка є неточний, мабуть, що службову ·чинність хор. Подюка треба 
віднести до якогось іншого, менше •важливого". Спомини Василя Во
лицького п. з.: "На Київ і Львів" видані у видавниці "Гомін України" 
в Торонті, 1963-го року. 

З наведених споминів згаданих вище авторів видно, що вони по
дали свій опис подій коло київських -мостів не ясний, неперевірений, 
перекручений і тому цей їх о•пис написаний в кривому світлі. 

При кінці цієї моєї статті слід згадати, що на З'їзді українських 
комбатантів, згуртованих в ОбВУА у Філядельфії, сказав мені в при
сутності полк. Ківерчука кол. поручник Дієвої Армії УНР Г. Луценко 
так: "Я був перед Вами коло Ланцюгового мосту, але я з сотнею втік, 
аби не піти в полон, бо не було приказу стріляти". 

• • • 
Від Редакції УГА, том 5-тиіt: З'ясування чет. Івана Подюка про 

охорону ним та його четою Ланцюгового мосту в Києві у дні 31 серпня 
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1919 р. від години 10-тої вранці до вечора знайшло ряд доповнень, 
інтерпретацій а навіть заперечень інших військових авторі·в та мему
аристів. На жаль, вони, ці джерела, не вносять нічого нового до са
мої справи. І так: 

1. Полковник ген. Штабу Дієвої Армії УНР Ол. Удовиченко у 
своїй книзі "Україна у війні за Державність", Вінніпеr 1954, на ст. 11 
пише, що в час, коли середня група ген. Кравса зайняла вранці 31 
серпня Київ і рушила по місті колоною, яку населення врочисто й ра
дісно вітало, "зі ·сходу через київські мости почали входити до Києва 
денікінські війська в команді ген. Бредова, по дорозі обеззброюючи 
дрібні українські стежі ... ". 

2. Шеф штабу Армійської Групи ген. Кравса, яка здобула і ввій
шла до Києва, отаман Вільгельм JlЬОБКОВІЦ, у своїй праці "Похід УГА 
на Київ 1919 р.", поміщений у 2-му томі збірника УГА (Вінніпеr 1960 
року), пише на стор. 183: "Тимчасом несподівано, в годині 9.30 перед 
полуднем з'явився на залізничому двіріці (де була команда Групи -
Редакція "УГА") четар Драrан, командант 2-гої ·сотні, 1-го куреня, 
2-гої (Коломийської - Редакція) ·бриrади, якому була доручена охо
рона мосту, ·в товаристві денікінського старшини, Четар Драrан зго
лосив отаманові Виміталеві, що перед мостом стоять денікінські вій
ська, які хочуть вмашерувати до міста . .. " І далі: "Отаман Виміталь 
виїхав сейчас до мосту ••. ", але через велетенський натовп його авто 
посувалося вельми поволі і він уже коло Думи зустрів денікінських 
старшин та вернувся з ними після короткої розмови на пасажирський 
двірець, ~причому ... " в міжчасі тут наспіла вістка, що 2-гу сотню, 1-го 
куреня, 2-гої бриrади, що берегла мосту, роззброїли денікінські вій
ська ... ". 

З. "Денник Начальної Команди Української Галицької Армії", 
Ню йорк 1974 р., на стор. 40 стверджує, що "Завданням всіх трьох 
корпусів було обсадити своїми відділами найважніші пункти й обєкти 
міста, між иншим мали Запоріжці обсадити одною дивізією залізничий 
міст на Дніпрі та стацію по лівім березі, а група отамана Віметаля 
пасажирський міст (стор. 40) і, далі, що "диспозицію команди Армей
ської Групи переведено майже як слід, знається тільки, що середний 
міст, який на карті не є зазначений, з тої причини не зістав обсадже
ний ... здається не дуже то і певно був обсаджений залізничий міст 
запорожцями ... ", ще далі, що "Вже в 8-ій годині ранком увійшли 
частини Денікіна до Києва - здається - через середний необсадже
ний міст і також через залізничий міст, куди переїхало кілька панци
рок . . . ", а коли в переговорах з денікінськими командирами визначе
но 1провізоричну демаркаційну лінію, " ... лінія ця веде по генеральній 
мапі з району сейчас на полудне від вуличного мосту аж до напису 
"Демієвка" . .. (Продовження звіту з 23 серпня 1919 на стор. 42). 

4. Аркадій Валійський, ген. штабу полковник Дієвої Армії, у своїй 
статті п. з.: "Похід Зєднаних українських Армій на Київ в світлі істо
ричної правди", яка була ~поміщена в "Голосі Комбатанта", ч. 9, літо 
1959, Ню йорк, пише так: "Відома теж історія трагічного 31-го серпня 
1919 р., коли вступаючі до Києва українські війська, нічого не перед
чуваючи, зустрілись на Хрещатику із денікінцями, які в тому самому 
часі •переправились через незабезпечений Ланцюговий міст на Дніпру. 
Стрілянина, метушня, дезорієнтація, даремне очікування наказів, по
їздка ген. Кравса на nереговори до штабу ген. Бредова, відворот і пе
ремі1:1а перемоги у прогру". 

5. Сотенний справник (писар) з З-го куреня 24 піх. полку ім. 
гетьмана П. Дорошенка Василь Волицький, автор воєнних спогадів 
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"На Київ і Львів", Торонто, 1963, покликується на лист поручника Ст. 
Слюсарчука з 11 листопада 1960 р., в якому той писав: "Денікінці обез
зброїли сотню чет. Драrана з 2-го Коломийського куріня, що охоро
няла ланцюговий міст і згідно з наказом - "здержувати, але не стрt
ляти" - загороджувала їм перехід по мості в Київ" та, далі, в нотці 
на тій же самій сторінці, ствердження того ж пор. Слюсарчука, що 
" ... ~перед 'Вечором, моя сотня і сотня пор. В. Струця, вже як полонені, 
маршували по ланцюговому мості на лівий берег Дніпра і дивне, що 
нас не бачив хор. Іван Подюк, який охороняв міст до вечора і до того 
часу - каже він - по Ланцюговому мості ніхто не перейшов . . . ". 
"Роззброєння" охорони Ланцюгового мосту згадує В. Волицький ще 
кілька разів, м. ін. на стор. 213, 214 та 224. 

6. Десятник УГА Василь Ілащю1< у "Голосі Комбатанта", ч. 6 з 
1960 р. свої завваги до стверджень хор. Івана Подюка, але тон його 
"спогадів" і вживані ним вислови такого характеру, що взагалі не 
дозволяють брати того "спогаду" •під увагу. 

Підсумовуючи всі тільки що згадані джерела, які маємо до диспо
зиції, мусимо прийти до висновків, що наскільки в полковника Ол. 
Удовиченка і отамана В. Льобковіца, а теж у найбільш авторитетному 
"Деннику Начальної Команди УГА" "ніде нема: ні назв мостів, якими 
ввійшли в Київ 31 серпня 1919 р. денікінці, ні назви мостів, на яких були 
зроблені застави, що їх денікінці роззброїли, - при чому в останньому 
джерелі знаходимо неясні окреслення "залізничий міст", "1J1асажир
ський міст", "середний міст" і, врешті, "вуличний міст", отже ні в од
ному випадку не сила означити точно назву мостів, крім залізничного, 
що його доручено о·бсадити Запоріжцям і вони його "не дуже то і пев
но обсадили", та що денікінці ввійшли через середний, неозначений 
на військовій мапі міст і залізничий міст панцерниками, - залишаєть
ся з непевністю та застереженням приймати точність згаданих джерел 
та їх тверджень про вхід денікінців до Києва по Ланцюговому мості, 
- вже хоч би з того погляду, що стаття полковника А. Валійського 
має дуже загальний, радше оглядовий, як документальний характер, 
а заввага В. Волицького в його "На Київ і Львів" про "неточність" 
стверджень хор. Івана Подюка, мовляв, "службову чинність хор. Івана 
Подюка слід віднести до якогось моста, менш важливого" та його 
1J1окликування на лист пор. Ст. Слюсарчука і дес. В. Ілащука, що вони 
маршували в полон ввечорі тим же Ланцюговим мостом, на якому 
хор. Іван Подюк тримав заставу, отже незгідність з твердженням хор. 
Івана Подюка, що по цім же мості до вечора ніхто не перейшов, -
треба радше віднести до доброї волі цих трьох мемуаристів, як до 
документальних тверджень, бо шукати різниць між тим, коли в хор. 
Івана Подюка й у •пор. Ст. Слюсарчука та в дес. В. Ілащу1<а є "вечір" 
і коли ні, щонайменше неповажно. 

Неточність усіх наведених досі джерел підтверджували б ще окре
мо рядки документальних спогадів Івана Кедрина "Життя, події, люди", 
Ню йорк, 1976, в яких він, передруковуючи на стор. 48-53 свій спогад 
"З недавного минулого", 1J1оміщеного у віденській "Волі", ч. 10- 11 
за жовтень 1920 р., отже майже безпосередньою після свого виїзду 
з Києва евакуаційним поїздом 10 червня 1920 року, та описуючи час 
того виїзду, зазна чує (цитуємо): " ... 10-го червня 1920-го року коло 
11 -тої години дня декілька дужих вибухів стрясло ·старим Києвом ... 
Не .прогомоніла ще луна . .. як усім ... стало відомо. в 1J1овітря виле
тіли всі мости над Дніпром. Публика ринула лавою на Володимирську 
гірку та терасу Купецького саду. Перед очима глядачів стелився не-
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абиякий вид: там, де пишався колись Ланцюговий міст, стирчали одні 
кам'яні "зуби", вся ж решта провалилася у воду. Русанівський та На
водницький мости горіли ясним полум'ям, а найдальший залізний міст 
тільки одним ·боком похилився ... " Отже маємо згадку аж ІПро чоти
ри мости, які напевно існували в дні 31 серпня 1919 року, і при цій точ
ній згадді ще тяжче устійнити, яким, чи якими, саме з цих мостів могли 
ввійти денікінці до Києва того історичного дня та на якому з них були, 
чи не були наші застави. 

Не думаємо, що робимо помилку, коли кажемо: В цій плутанині 
писаних джерел ми маємо повне право вірити колишньому УСС-ові 
з 1914-ro року, раненому на Маківці на весну 1915 році і вдруге важко 
раненому в Раківці над Стрипою в листопаді того ж 1915 року, потім 
хорунжому і згодом поручникові УГА, видатному громадському й ве
теранському діячеві та ще й тепер лікареві в ЗДА д-рові Іванові Подю
кові: Це він зі своєю першою четою другої сотні, 2-го Коломий

ської бриrади стояв і ставив, як було тільки можливе, спротив дені
кінцям так, як це він і описує у поміщеному вгорі свому з'ясуванні. 
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ДАЧИШИН ВИТОВД 
вІступ УГА 

Нар. 7 липня 192 р. в Мостиськах. До rімназії 
ходив в Городку, Відні і Перемишлі. В часі листо
падового перевороту разом з кількома rімназійни
ми учнями як 16-літній юнак розброїв австрійську 
жандармерію в Мостисках, а українську владу в 
місті Мостиска обняв сотн. інж. Северин Риба'Чев
ський, син директора народної школи в Ляшках 
Гостинних біля Мостиск. В перших днях листопа
да 1918 р. повнив слуЖ'бу при телефоні і телеграфі, 
бо зна'В німецьку мову і азбуку Морзе. Брав участь 
в успішнім бою з поляками за Судову Вишню і за 
свою хоробрість і відвагу був піднесений до ступня 
вістуна. Дня 5 грудня 1918 р. згинув в наступі 1110-
ляків на Городок біля Львова. Місцевий парох який 
урочисто ~похоронив свого rімназійного учня, був 
арешто•ваний і засланий до концентраційного та
бору в ДО'бю, біля Кракова. 



Д-р .Микола Терлецький 
сотник-лікар УГА 

МОЯ СЛУЖБА В УКРАУНСЬІ<Ій ГАЛИЦЬІ<Ій АРМІУ 

В місяці жовтні 1918 року розпа
лася австро-угорська монархія на о
кремі національні держави і я, з почат
ком листопада 1918 р. покинув італій

ський фронт і 11 -го листопада щаслІfВо 

прибув до рідного села Тустанович бі

ля Дрогобича. Сейчас, вже на другий 
день розпочав я свою службу в рідному 
війську в дрогобицькім rарнізоні. Я 
був в тому часі одинокий лікар укра
їнець в Дрогобичі, а помагали мені ме
дики Яків Нагляк і Кирило Гаврилів. 

Від австрійської армії залишився в 
Дрогобичі окулістичний шпиталь, що 

містився в новозбудованій жидівській 
бурсі. Будинок був модерний (на ті ча
си), мав центральне огрівання, купаль

ні і туші, що дуже облегчувало перепровадження дезинфекції та удер
жання чистоти. Я ·переорганізував цю лічницю на загальний військовwй 
шпитал. До праці в шпиталі я заанrажував місцевих лікарів як кон
сультантів. На внутрішній відділ призначив д-ра Пельчара, а на хі
рургічний д-ра Еліясевича. Знаний хірург д-р Б. Козловський, дирек

тор шпиталя, переводив потрібні о.перації. Він дуже по людяному 

опікувався нашими раненими вояками і хворими. Все радо ішов на 

зустріч потребам ·війська і давав фахові поради. 

Санітарна служба в Дрогобичі була загально добре наладнана і 

дрогобицький шпиталь, підчас відвідин його Начальним Командантом 

Галицької Армії генералом М. О. Павленком дістав похвалу, як один 
із найкраще організованих військових медичних сrаниць. 

Я виконував різні лікарські функції як: ттраця, діяльність rарнізо
нового лікаря, оглядини, лікування, щеплення і відвушивлення війсь
кових частин, а вкінці перепроваджував побір (бранку) до війська. 

Як раз тоді шаліла епідемія еспанки і вже появлялися випадки висип 
ного тифу. Одним з перших захворів на тиф Микола Ваврик. Зара

зився в часі сповнення своїх лікарських о<Sов'язків в шпиталі. 
По зорганізуванню і упорядкуванню шпиталя в Дрогобичі, На

чальна Команда Галицької Армії перенесла мене в квітні 1919 р. до 

Красного (містечко на схід ·від Львова, ~повіт Золочів з великим заліз
ничим вузлом) для наладнання і упорядковання відсильної санітарної 

точки, через яку евакуовали ранених і хворих із фронту під Львовом. 
Ця відсильна точка в Краснім мала до розпорядимости шпиталик на 
40 ліжок, де перебували тимчасово хворі нездібні до дальшого тран-
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спорту в запілля. В міру потреби .приїздив санітарний поїзд і відво
зив ранених і хворих до Тернополя чи Станиславова. Цілковитого 
упорядковання цієї дуже важливої відсильної точки не вдалося докін
чити, бо 15-го травня 1919 р. •польська армія Галлєра повела офензиву 
і наша армія мусіла відступати. В часі цього першого відвороту на 
припоручення санітарного шефа 1-го Галицького Корпусу д-ра Т. Яци
ка висильна точка в Краснім евакуювала ранених і хворих 'Підводами 

до містечка Поморян, потім до Плугова коло Золочева, а звідси даль
ше на схід в околиці Борщівщини. 

Відворот І-го Галицького Корпусу відбувався назагал організовано 
і в повному ·порядку. Завдяки доцільним наказам санітарного шефа 
д-ра Т. Яцика, який виказав великі організаційні здібности і надзви
чайну пильність і •працьовитість і тому військові шпиталі мали мож
ливість евакуоватись у спокійній атмосфері, забираючи з собою по
трібну шпиталану обстанову, медичне приладдя та ліки. 

За те відступ ІІІ-го Галицького Корпусу, з причини перевання 
фронтової лінії, відбувався в умовах наглого поспіху й неупорядкова
ности. Цей наглий відступ був причиною, що шпиталі цього ІІІ-го 
Корпусу частинно, а подекуди й зовсім залишили свій медичний ма
теріял та майно на місці. Пізніше за Збручем утрату цього санітар
ного майна си·льно відчула наша армія, бо жадних доповнень не бyJ.J, 

а до того держави Антанти (Франція і Англія) наложили на Галицьку 

Армію санітарну бльокаду, з причини якої санітарний шеф при На

чальній Команді не міг за жадну ціну закупити за кордоном ані ліків 

ані жадного медичного майна. 

В Борщівщині, де опинилися всі відступаючі санітарні частини, 

наступила їх реорганізація. Створено дві полеві лічниці. Командантом 

·першої став д-р Володимир Білозор (лікар Лєrіону УСС, згодом по 

закінченню І-шої світової війни лікар в Коломиї, nомер 17 жовтня 
1969 р. в ЗСА), а командантом другої полевої лічниці став д-р Ми

кола Терлецький. Перша примістилася в Копичинцях, а друга в місті 
Борщеві в тютюневій фабриці. В часі Чортківської офензиви друга 
лічниця переїхала до Терно·поля, а звідси до Плугова 1під Золочевом. 
В часі другого відвороту обидві лічниці зійшлися разом в Тернополі 
і тут, д-р Т. Яцик злучив обидві разом а команду обняв д-р В. Біло
зов. Другого відвороту і переходу галицьких бриrад Збруча в днях 
16-го і 17-го липня 1919 року я не пам'ятаю, бо тоді я захворів на ви
сипний тиф і мене без.притомного на припоручення д-ра Білозора 
перевезено на підводі до містечка Бар коло Кам'янця. Там я цілковито 
виздоровів і став ~працювати при Полевій Лічниці І-го Галицького 

Корпусу в місті Барі, яка незабавом переїхала до міста Вінниця й там 
розташувалася в окремих будинках психіятричного шпиталя. 

Ця Полева Лічниця І-го Галицького Корпусу мала 500 цілковито 
оборудуваних ліжок і коло 200 ліжок для виздоровців. Аптека була 

також заосмотрена в досить значну кількість потрібних ліків на сер
цеві атаки і •по·борювання поворотного тифу. Відвушивлювання і де
зинфекція все були діяльні. Лічниця мала такі відділи: хірургічний, 
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медичний і найбільший :інфекційний. Білля було скупо, не вистарчало 

на дві зміни і тому виздоровці лежали на сінниках без білля. 
Медичний персонал цієї Лічниці складався з таких осіб: д-р Во

лодимир Білозор, автор цих споминів, три лікарі з ~полонених поляків 
та три студенти медицини, а разом зі санітарною обслугою було всіх 

36 осіб. Праці в Лічниці було дуже багато. Доводило"Сь всьому лі
карському персоналові працювати від раннього ранку до пізньої ночі 
з малими лише перервами на обід і на вечерю. 

Лічниця мала також лябораторію, яка була дуже помічна в ско
рому розпізнанні поворотного тифу, його лічення і відселаровання від 
висипного тифу. Лікарська опіка і догляд хворих були як на ті не
спокійні воєнні часи не найгірші і на мою думку ·ця Полева Лічниця І-го 
Галицького Корпусу була одною з найкращих лічниць в цілій УГА. 

В другій ·половині листопада 1919 р. я захворів на поворотний 
тиф. Сейчас по виздоровленню з початком грудня Санітарний Шеф 
Начальної Команди призначив мене на команданта Полевої Лізниці 
ІІІ-го Галицького Корпусу в містечку Гнівань 1<оло Жмеринки· по пе
редчасній смерти мого гімназійного й університетського товариша 

сотника-лікаря д-ра Юліяна Шипайла, який як командант Полевої Ліч

ниці ІІІ-го Корпусу, помер там на тиф. 

Лічниця в Гнівані, в протилежність до Лічниці у Вінниці, була ду

же слабо забезпечена лічничим матеріялом та шпитальним знаряддям, 
бо втратила все своє майно в часі наглої евакуації з Самбора. Своїх 
ліжок мала лише 40, розміщених ·по кімнатах місцевої цукроварні. Крім 

цього займала 20 ліжок у місцевому шпиталику при цукроварні. Ба

гато хворих лежало в бараках для сезонових робітників цукроварні. 

Бараки ці, опалювані ·приставленими тимчасово залізними печами, не 

давали нормального тепла для хворих. Хворі лежали на трьохповер

хових 'Причах на соломі, без простирал і коців, ~переважно в своїх ста
рих одягах, прикриті чим хто мав : плащами, мішками 'ЧИ всім тим, 111ід 

чим можна було бодай трохи загрітися. Я застав у Лічниці понад 400 
хворих. Число їх усе зростало й дійшло до 650. 

До медичного персоналу Лічниці, крім автора цих рядків, належав 

іще хворий у тому часі на поворотний тиф будовинець д-р Кость Гні
дий та два студенти медицини: С. Кац і Біненшток. Ліків при Лічниці, 
крім малого запасу камфори та кофеїни, не було ніяких. 

Яке могло бути лікування хворих, коли не було ліків, коли до хво
рих, які ~ежали одягнені на соломі на трьохповерхових nричах, не було 
жадного доступу для оглядин і для перевірювання стану хвороби, 
коли не було санітарної прислуги, бо і ця санітарна прислуга лежала 
хвора. Сестер було лише три і вони з повною самопосвятою віддава
ли себе допомозі хворим. 

З кінцем грудня 1919 р. наші бриrади під натиском Червоної армії 
відступили на південь в напрямі Одеси і передали всіх своїх хворих 

під нашу опіку. Число хворих усе зростало, а достава харчів усе змен

шувалась. Доводилося то просьбами, то іншими способами роздобу-
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вати дещо з харчів як цукор, мука і товщі. Не було нічого дивного, що 

в таких відносинах число смертників серед хворих було страхітливе. 
ЗагалІ:>но вмирало ЗО nроцент хворих, при чому денно відходило у віч
ність по 10 - 15 людей. 

Тяжкою проблемою було питання похорону мерців. Не було рук 
до копання гробів та на сам nроцес ховання мертвих. Стоси замерзлих 
трупів заповнювали всі маrазини. На наше прохання, управа міста Гні
вання дала нарешті своїх людей, які до.помагали нам мерців закопати 
в землю. Мене огортала розпука, що• я не міг дати собі ради з усіми 
тими неперебореними труднощами. 

У перших днях січня 1920 р., коли всі наші армійські частини ві
дійшли на полудне, настав час повного безладдя. Одного ранку, зда
ється З-го січня 1920 р., місто Гнівань зайняли повстані отамана Ше
пеля, але вже наступного дня покинули місто. Вночі з 4 на 5 січня 
напали на шпиталь озброєні банди, які називали себе червоними пов
станцями. Ця банда обграбувала не лише лікарів і санітарну обслугу, 

але навіть і хворих. Як ті т. зв. червоні ~повстанці нас обграбували, два 
дні пізніше, на самий Свят-вечір Гнівань зайняв полк 44-ої Таращан
ської дивізії і її вояки також зачали грабувати хворих, але на нашу 

просьбу оборонив нас курінний командир. На другий день полк цієї 
Таращанської дивізії відійшов на південь, то командир полку передав 

владу в руки червоної міліції, якої начальник також обкрадав Лічни

цю, бо крав харчі і коні. З уваги на дальшу небез·пеку, я негайно по

їхав до Вінниці до Ревкому Галицької Армії, який там утворився, щоб 

оберегти наші частини перед ліквідацією. Разом з двома членами того 

Ревкому я удався до команди 44-ої совєтської дивізії, розповів тут про 

обкрадання нас міліцією в Гнівані. Я :потвердив свою скаргу свідками, 

яких я привіз зі собою до Вінниці. В команді 44-тої дивізії нас усіх 

уважно вислухали і негайно видали наказ npo зміну гніванської мі
ліції. Новопризначений начальник міліції разом зі мною приїхав до 
Гніваня і перебрав зверхність над міліцією у свої руки. Попередний 
начальник був арештований і покараний . З тог.о 'Часу крадіжі припи
нилися. 

Праця в Лічниці з дня на день зменшувалася. Свіжих хворих не 
було, бо вся Галицька Армія відійшла на полудне в напрямі Одеси. 
Смертних випадків було щораз менше і тому о:піка над хворими була 
краща. Виздоровці групами відходили в район Одеси, деякі самочинно 
покидали шпиталь і розходилися по довколишніх селах або приста
вали до повстанців. 

З кінцем березня 1919 р. Польова Лічниця колишнього ІІІ-го Га
лицького Кор·пусу в Гнівані була зліквідована. Персонал Лічниці під 
командою д-ра Гнідого із медичним майном залізничим транспортом 

був перевезений в район Одеси, а я ~повернувся на своє поnереднє міс
це до Польової Лічниці І-го Галицького Корпусу у Вінниці і дальше 
працював на інфекційному відділі майже виключно для вояків Черво

ної армії, які хворіли тифом і чорною віспою з тої ·причини, що велика 
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скількість тих вояків свого часу не була щеплена проти цієї хвороби. 

При кінці квітня 1920 р. УГА (тепер вже ЧУГА) зірвала неприрод
ний військовий союз з Червоною армією, дві галицькі бриrади себто 
2-га (кол. ІІ-гий Галицький Корпус) і 3-тя (кол. ІІІ-тий Галицький Кор

пус) виступили збройно проти большевиків і відкрили перед поль

ською армією фронт. Поляки, а з ними Дієва Армія УНР як їх вій

ськовий союзник, повели велику офензиву на Київ і в часі тої офензиви 
поляки розброїли галицькі частини і заслали до табори полонених 

до Тухолі на Поморю. 

До нашої Лічниці з'явився польський капітан із наміром перебрати 
Лічницю у свої руки. На мій рішучий протест, що ми воюємо проти 

большевиків і належимо до союзної Польщі Дієвої Армії УНР, невдо
волений капітан покинув Лічницю, я негайно удався до Головного Шта
бу Дієвої Армії УНР, який перебував тоді у Вінниці і там отримав офі
ційний документ, що Ліч11иця працює для Української армії. 

На початку червня 1920 р. Червона армія повела широку офензиву 
на Варшаву, наша Лічниця переїхала до Могилева над Дністром і тут 
її розділено на п'ять та~< зв. санітарних пунктів no одному до кожної 
дивізії Дієвої Армії УНР. Я був приділений до 5-тої Херсонської ди
візії, якою командував полк. Андрій Долуд (помер недавно в Бра
зилії). При цій 5-тій Херсонській дивізії знайшла для себе тимчасово 
пристановище більшість старшин та стрільців УГА, які не захотіли по

пасти 'В ІПОЛЬСЬІ<ИЙ 'ПОЛОН. 

В часі згаданої большевицької офензиви на Варшаву, дивізії Діє
вої Армії зробили відворот до Галичини і тут над Дністром від буко
винської границі аж до Нижнева створили бойовий фронт. Команда 
5-тої Херсонської дивізії осіла в Городенці. Галицькі частини ·в рядах 
5-тої Херсонської дивізії не бажали боронити Польщу перед больше. 
виками і тому розпрощалися з отаманом Долудом. Дня 25-го серпня 
1920 р., фронтові частини •під командою сот. П. Бакови'Ча і батерія лід 
командою сот. Вол. Зубрицького, які держали фронт над Дністром 

в районі Городенки, покинули фронт і злучившися із запільними від
ділами в Заболотові, перейшли бойовим порядком до Косова, а потім, 
верхами Карпат :перейшли на Закарпаття і тут •в селі Луги 31-го серпня 
1920 року зложили зборю. Під назвою "Бриrада Кравса" чехи nереве
зли всіх до табору інтернованих в Ліберці (в Судетах) і тут з останків 
славної і хороброї Української Галицької Армії була зорганізована 
т. зв. "Українська Бриrада в ЧСР". 

Таким чином, разом з військовими останками УГА, я опинився на 

першій еміrрації і в цей спосіб я закінчив свою військову лікарську 
службу в рядах рідного війська. 
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Дмитро Микитюк 

хорунжий УГА 

ОСТ АННІй КРИВАВИЙ БІй 

ДМИТРО МИКИТЮК, 
хорунжиА УГА 

ник царської армії), 
Пучко. 

В горезвіснім Чотирикутнику смерти УГА 
заіснувала була в зимі 1920 р. така безвихідна 
ситуація, що Начальна Команда УГА, рятуючи 

рештки колишньої хоро,брої своєї армії перед 

неминучою смертю від жахливого тифу, була 
змушена піти на військовий союз з Червоною 
армією. Ревком Начальної Команди УГА за
ключив 12 лютого 1920 р. з Реввійськрадою та
кий союз і в висліді його УГА ввійшла у склад 
Червоної армії. 

В часі реорганізації Штаб Начальної Ко
манди УГА (тепер вже ЧУГА) переіменовано 

на польовий Штаб ЧУГ А. Командуючим став 

Василь Порайко, його помічником М. Михай
лик, начальником штабу Іванів (кол. полков-

його заступником П. Сологуб, комісарем армії 

Всі три Галицькі Корпуси переформовано у бриrади, розділено 
їх між большевицькі дивізії і в березні 1920 р. вислано на протиполь
ський фронт. Перша бриrада (давніший 2-гий Галицьки~й Корпус), у 
складі 44-ої совєтської дивізії відійшла на фронт під Чуднів (в око
лицях Бердичева), 2-га бриrада (давніший І-ший Галицький Корпус) 
у складі 45 совєтської дивізії обсадила бойовий відтинок 1З районі міста 
Летичів (село Дяківці), а З-тя бриrада (давніший 3-тий Галицький 
Корпус) у складі 60 совєтської дивіз ії тримала фронт на південь від 
міста Бару в Ялтушкові - Митки. 

Всі старшини без приділу, разом коло 400 осіб, переїхали з По

ділля, головно з міста Балти, до Збірної Станиці rв Києві, оІПісля пе
ревезено їх до концентраційного табору в Кожухові ·під Москвою. 

Звідти вивезено всіх на Соловки, але по дороз і большевики затопили 

корабель і всі старшини згинули в холодних водах Білого моря -
ніхто з них не врятувався. (Гляди "Кожухів". Написав поручник-суд
дя д-р Іван Максимчук. Видала "Червона Калина" у Львові 1930 р.). 

В тому часі в околицях Вінниці стояли невеликі зап ільні відділи 
галицьких виздоровців, як Запасний Кіш 7-мої бриrади з 8-ми запа
совими гарматами, Кіш кінного полку під командою полк. Миколи 

Аркаса та в самому місті командантська сотня Вінниці, зложена зде

більша з виздоровців, які верталися із шпиталів. Частина виздоров

ців була приділена до школи червоних старшин, яка з наказу команди 

ХІІ Червоної армії була зорганізована при штабі 44 совєтської дивізії. 

Крім того в місті діяв при вулиці 29-го февраля "Відділ Пропаrанди 
ЧУГ А'', що його завданням було вести пропаrанду большевизму се 
ред галичан. Начальником цього Відділу був четар Осип Гачкевич, 
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який як командант 9-тої сотні УСС вславився був хоробрістю в боях 
з поляками під Львовом і Городком. Разом з ним працював ще і ін

ший старшина УСС - поручник Антін Калинець. Вони, разом з рядом 

вірних побратимів, створили •Підпольну організацію (гурток, комітет, 
ячейку), завданням якої було приготовити на відповідний час наступ 
галицьких частин на большевицьке запілля у Вінниці та при допомозі 
дооколишних повстанців зліквідувати його без решти. 

До цієї підпільно., строго конспіративної, ~праці, четар Гачкевич 
приєднав теж двох підстаршин із своєї 9-ої сотні УСС, саме вістуна 
Михайла Михайлика і досятника Хабурського. Першого призначив 
зв'язковим до повстанців отамана Голуба, який <>Перував в околиці 
Немирова - Брацлав, а Хабурського ·зв'язковим до повстанців отамана 

Якова Шепеля в районі Літин - Летичів - Хмельник. До підпільного 
штабу ·чет. Гачкевича належала -r:акож 'Молода студентка Орлівна, зав
данням якої був зв'язок між частинами 7-ої бриrади, що стояли в око· 

лиці Вінниці. 

Підпільний штаб намітив був реченець виступу проти больше·ви
ків на той самий час, коли мала початися польська офензива на Київ, 
але до виступу дійшло один день раніше до того ж без відома підпіль

ного штабу, - і тому він закінчився катастрофою, кривавим терором 

і масакрою галичан. 

Дня 23 квітня 1920 р. по ~полудні галицькі частини ·виступили 

збройно ·Проти большевиків. Галицькі частини, зложені ·з 300 виздо
ровців з Запасного Коша, разом з Полевою Жандармерією пор. Люн
ца та Кошем 2-го кінного •полку справді того ж дня здобули майже все 
місто, захопили залізничий двірець, здобули будинок чрезвичайки 

(Че-Ка), застрілили в ньому головного предсідника і його заступника 
та звільнили 12 галичан, яких чекісти мали -r:ієї ж ночі розстріляти, 
але не мали достатньої сили добре обсадити місто і браку муніції му

сіли в переполасі відступити. 

На нещастя того самого дня •переїздила через місто бриrада Ко
товського, якій большевицька команда шифрованою телеграмою на

казала якнайскорше прибути в район Жмеринки, бо галицькі частини 
опусrили фронт і роззброюють ·по дорозі большевиків. Котовський, 
вчувши гарматні постріли, якими галичани о•бстрілювали Вінницю, 
впав зі своїми кіннотчиками до міста і !Почалася масакра. Большевики 

мордували навіть наших хворих. Тоді ·між іншим згинув палевий ду

ховник УГА о. Козачківський, сотник д-р М. Яворський та інші. Один 
сотник, який не хотів попасти в руки большевиків, застрілився. 

Галичани з боєм відходили з міста в сторону Літина. За містом 
дігнали їх кіннотчики Котовського і тут під селом Зарванцями під їх 
шаблями згинув четар Осип Гачкевич. Три дні .після відступу боль
шевиків з ~Вінниці поховали його в Літині. Поручник Антін Калинець 

зміг якось врятуватися. 
Після тієї кривавої масакри появилися чергового дня на мурах 

міста оповістки такого змісту: "До 24 годин маю-r:ь зголоситися ті, що 
в день 23 квітня втекли з в'язниць Че-Ка. В противному разі смерть 
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без суду". Друга оповістка: ,До 3 днів мають зареrіструватися в Че
ка всі військові і цивільні галичан. Не зареrістровані будуть суджені 
надзвичайном судом". Підписаний голова Тарноградський. 

Вінницький виступ був останньою акцією галичан. Сили, якими 

наступали галичаин на Вінницю ·вистарчали ·побили большевицьку за

логу у місті, але для такої бойової одиниці, яка була перлиною боль

шевицької армії на Україні як кінна бриrада Котовського, ті галицькі 
сили були абсолютно за малі і за сла<Sі, та не були як слід озброєні 
і тому цей збройний виступ закінчився катастрофою. 

Доля останніх ·бойових частин славної і хороброї УГА була ріше
на. Червоний терор шалів у Вінниці три дні. А тоді до злитої галиць
кою кров'ю і засіяної трупамw синів Галицької Волости Вінниці, увій

шла nольська армія. 

ПРИМlТКИ : 

1. ПораАко Василь, родом з Покуття, снятинського повіту (село Тулова), кому-
11істичний діяч: в березні 1920 р. був призначений на командуючого ЧУГА, злі

квідований в 1937 році. 
2. Котовський Григорій. родом з Бесарабії, комуністичний діяч, партизанський на

чальник, згодом командант кінної бриrади, яка в часі большевицької офензиви 

на Варшаву в серпні 1920 р., в складі кінної армії Будьоного, атакувала без 
успіху передмістя Львова. 

ОСТ АННІИ БІИ 

Командаrом цього останнього бою галицьких частин з больше
виками у Вінниці був сотник УГА Осин Демчук. 

Осип Демчук, сотник УГА, 'Народився 4 січня 1888 р. в міщан
ській родині в Сокалі. Гімназію і правничі студії кінчив у Львові. Орга
нізатор "Січей" 'В Сокальщині. Старшина австрійської армії в часі 
І світової війни. Від перших днів листопада 1918 р. в УГА. Органі
затор 5-тої Сокальської бриrади як її начальник штабу, а згодом її 
командант. В ЧСР, в табо рі йозефові був в 1921 - 1922 рр. редактором 
Українського Скитальця". В 1923 р. повернув до Галичини і був адво
катом в Сокалі. За німців голова Українського Комітету на повіт Со
каль. В 1944 р. еміrрація до Німеччини, а в 1950 до Франції. Працював 
як фізичний робітник в американській військовій базі в місті Орлеані, 
де 25 жовтня 1965 р. •помер і там похований. 
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Ар1<адій Валійсь1<ий 

ген. штабу полковник Дієвої Армії УНР. 

ЧИ МОЖНА БУ ЛО ОМИНУТИ ПОЛІТИЧНУ І МІЛІТАРНУ 
КАТАСТРОФУ В ОСЕНИ 1919 Р.??? 

Від Редакції. Недавно помер.лий ( 17 вересня 1976) генерал 
Аркадій Ва.лійський був ви-значним штабовим старшиною укра
їнської армії. Крім публікованої і ще непуб.лікованої письмен
ницької спадщини на фахові військові теми, за.лишилася •по 
ньому ці.ла низка його доповідей і статтей на теми стратегії на
ших збройних сил в роках 1919 - 1920. Не маючи змоги надру
кувати в цьому 5-ому томі "Матерія.лів до історії УГА" повного 
тексту його доповіді на тему : "Чи можна бу.ло оминути політич
ну і мілітарну катастрофу в осени 1919?", зміст якої перекли
кається зі щойно опублікованою нами великою студією проф. 
Лева Шанковського п. з.: "Українська Галицька Армія'', - по
даємо .лише скорочений змkт доповіді ген. Ва.лійського. 

На вступі доповіді генерал Ва.лійський звернув був слушну увагу, 

що з нагоди 40-річчя (тепер вже 60-річчя. - Примітка Д. М.) відбу
дови української збройної сили треба, при згаданні окремих її подій 
і епізодів, вірно триматися історичної 1правди. Інтерпретувати події 
можна за своїм світоглядом, але самого факту не вільно 1перейначу
вати. На жаль, у різних статтях і доповідях автори їх переплутують 

назви і числа військових з'єднань, ·прізвища військових командантів, 
~ількості військових частин і т. д. Так, на-приклад, в одній статті наз

вано Юрка Тютюника як команданта південної групи в часі походу на 

Київ, а він таким не був. Писалося теж про 200,000-ну армію Денікіна 

і бо.льшевиків у 1919 р. в Україні, ко.ли вони в той час на українськім 
фронті мали не більш 50.000 війська, говорилося про ген. Денікіна під 

Києвом, ко.ли треба бу.ло говорити про ген. Шкуро і ген. Бредова, ре
феровано 1про оточення 1 4-ої Червоної армії, що бу.ло абсурдом. Хтось 
писав навіть, що Київ зайняла українська армія і частини Галицької 
Армії, ко.ли насправді зайняли ~його 30 серпня 'Частини ІІІ-го Галицько
го Корпусу, ·після якого щойно чергового дня вступи.ли туди Запо
рожці і повстанці. Не бо.льшевики вибили українців з Києва, а де

нікінці. 

Очевидно, такі помилки у своїх статтях чи споминах роблять не 
тільки звичайні люди, а.ле й фахові старшини, які не придають заве
.ликої ваги і не перевірюють даних у назагал .легко доступних джерелах. 

На тезу: Чи концепція походу на Київ в 1919 р. була політично 
і стратегічно оправдана? генерал Ва.лійський дав неrативну відповідь 
і доказує її. Автори пляну -походу на Київ, фахові штабові старшини 
й українські патріоти, не бу.ли підготовані до обставин партизанської 
війни. Щойно в 1920 р. в совєтській військовій академії почали впер
ше вивчати ;Партизанську стратегію і тактику. Воєнна техніка зміня

ється і зміняє організацію армії, зміняє тактику, а нова воєнна тактика 
перевертає давні п.ляни. Але деякі засади стратегії є тривкі й вічні. 
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Такими засадами є: 1) Наступ може переводити тільки армія сильна, 
відпочата, заособлена у зброю й амуніцію. 2) Армія не може мати 
двох штабів. З) Не може теж вести війни І-Іа два фронти, і 5) Не може 
встрявати у два чужі ворожі фронти. 

Тимчасом у 1919 р. Українська Галицька Армія була фізично ви

черпана, бо пригнічена морально після поразки з поляками, не мала 

зброї ані амуніції. А ще в гіршім положенню, в гіршім <:таІІі була 
Дієва Армія УНР. Словом і тут і там не було повної фізичної і мо

ральної боєздатности. У таких умовинах треба передовсім відпочити, 

перегрупуватись, роздобути зброю і амуніцію. Ворога можна було не 

тільки розбити офензивою але і о•бороною. У Першій світовій війні 

доказав це Гінденбурr над Мазурськими озерами, до1<азала це оборона 

Вердена і битва під Варшавою. 

Великою слабістю української армії були два штаби. Наявність 
двох штабів дала фатальні наслідки на конкретних воєнних операціях. 

Щойно 10 серпня 1919 р. створено штаб Головного Отамана, але і тоді 
члени того штабу не були згармоні·зовані. Українці мали проти себе 

два фронти: денікінців і большевиків. Денікін рішуче і зовсім ясно 

відкидав усякі розмови з українцями, яких не визнавав, як не визна

вав навіть Грузії. За те з українського боку проявлювано дивну впер

тість у шуканні злагоди з Денікіном, висилано до нього різні військові 

делеrацїі, сотника Пересаду, генерала М. Павленка, 'Полк. Калієнсько

го. В той 'Час Денінкін мав ·північний фронт з большевиками довгий 

майже на 1,000 км. і на півдні українців. Під час наступу на Київ гене

рал Юнаків справедливо і страшенно хвилювався, що полковник Удо

виченко (командант З-ої Залізної дивізії) не міг з 3,000 вояками втри
мати довго Вапнярку. 

Аналіза мотивів, які ~промовляли "за" і "проти" плянів походу 
на Київ чи Одесу, взявши до уваги стратегічне, політичне і економічне 
значення тих двох міст показує таке: Похід на Київ вирішили націо
нальні і •політичні імпульси, - всі хотіли бути в Києві, зі здобуттям 
якого в'язали навіть неозначені великі надії, бо ніх1'о не думав "що 

далі". Вирішивши іти походом на Київ із прикриттям з боку Одеси, 
треба було обов'язково рахуватися з зустріччю з Денікіном. Тимча

сом директиви зі штабу Головного Отамана були дуже не ясні і наївні. 
Не вдаватись в бої, без виразного наказу, що діяти, коли бої накине 
ситуація. Згодом ·самі творці того пляну критикували 'Його: ГенераJІ 

Юнаків і Сальський. 

Логічний висновок аналізи такий, що взагалі кожний наступ в то. 
му часі чи на Київ чи на Одесу був самогубством. Треба було перейти 
до стратегічної оборони на лінії Буг-Христинівка-Шпола. Цю оборону 

повинні були перевести три Галицькі корпуси з Волинською групою 

на лівому крилі, а ціла Дієва Армія УНР повинна була вдарити на 14-ту 

совє1'Ську армію, зліквідувати її і ·після того перейти до стратегічної 

резерви. Треба було здобути час на відпочинок і реорганізацію, зор

ганізувати і підтримувати повстанську армію, большевикам дати змогу 
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справитись з Денікіном і щойно після того почати війну з больше

виками. Навіть, якби большевики тоді були нас побили, то ми були б 

мали вільне південне запілля. Антанта була б побачила силу України 

і був би вільний доступ до Румунії, та, найважніше, була б збережена 

українська єдність, яка розбилася в наслідок невдачі ·походу на Київ 

та ·викликала розпач в рядах армії: Тоді не було б ані Зятківців (дого

вір з Денікіном), ані катастрофи в Любарі на Волині, ані теж і вар

шавського договору. 

Твердим і річевим виводам і логічним твердження ген. А. Валій
ського не можна не признати слушности, - але на превеликий жаль 

більш як пів сторіччя запізненої. 
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рр., УСС-и зі села Черча, повіт Рогатин. Сидять з 
ліва до права: Хіцян Дмитро, Стек Іван, Гладун 
Гриць і Дзедзин І<орнило. 



Д-р Іван Максимчук 

поручник-суддя УГА 

ТЕРНОПІЛЬ У СЕРПНІ й ВЕРЕСНІ 1920 РОКУ 

У моїх споминах п. з. : "Кожухів", які ви
дала "Червона Калина" у Львові 1930 р., на 
сторінці 92, надруковано таке: "Я уже до Він
ниці більше не поїхав, залишився на власне ри

зико в Жмеринці. Тут примазався до якоїсь 
праці 1лри Галицькому Ревкомі (Революційний 
Комітет), а опkля переїхав до Тернополя, де 

і залишився, бо хотів за всяку ціну скінчити 

з тим вічним балянсуванням між життям й смер

тю в часі воєнного комунізму на Україні. 

Це сказано надто загальниково і в сьогод

нішні мої спогади треба мені внести історію 
дальших моїх переживань аж до 2 жовтня 1920 

Д-р ІВАН МАКСИМЧУК, 
пор.-суддя УГА року, коли я щасливо вернувся до своєї роди-

ни в Стрию. 

Після прибуття до Жмеринки ·першим моїм завданням було підшу
кати -со·бі менш-більш спокійний куток, де можна було б ночувати та 
звідки можна б безпечніш та незамітно виходити та порушуватися не 
тільки на самій залізничій станції, але й у містечку. На другий день 
я завважив, що в містечку дуже мало військовиків та що на залізничій 
станції взагалі немає ешелонів з красноармійцями, а за те на цьому 
колосальному двірці -стоять багато зовсім порожніх поїздів та льо

комотив з латинськими літерами ПКП (тобто "польске колєє пан
ство•ве"). Це поляки в часі свого походу на Київ в травні 1920 року 
перебуваючи дуже короткий час у Жмеринці, але вважаючи залише
ний українськими і большевицькими військами величезної вартости 

залізничий парк за свою воєнну здобич, мали ще настільки часу, що 

позначили всі вагони та льокомотиви великими білими буквами ПКП. 
Одного разу ці букви завважив голова Галицького Ревкому Володи

мир Затонський і спитав одного зі своїх галицьких rприбічників про їх 

значення. На це дістав він не тільки ~правдиву відповідь, але теж на

смішливе парафразовання вияснення, що ці букви означають "Поль

ська кона (конає) поволі". Таке вияснення ввело Затонського в дуже 

добрий настрій і він не міг вгамувати свого голосного сміху. 

Вичерпавши всякі засоби обережности, дійшов я до переконання, 

що найліпшим притулком для мене буде той чи цей порожній вагон, 

очевидно тягаровий й то такий, в якому вже живе кілька осіб. Вко

ротці такий вагон, у якому у двох його кутках "мешкали" проф. 
Смулка та Козій (оба мої воєнні знайомі), я знайшов і в третьому куті 
примістив свої зовсім скромні речі, заявивши обом присутнім, що 
буде мені дуже приємно разом з ними мешкати і очевидно, що вони 

з цим моїм проектом радо .погодилися. Цей мій ви-бір такої кватири 
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у майбутньому повністю виправдався. 

Знайшовши таку затишну "кватиру", став розшукувати ближче 
знайомих осіб. Ці мої розшуки дали добрі висліди. Одними з пер
ших були сотник-суддя Володимир Брикович, пор.-суддя Андрій Си
ротюк, д-р Роман Слюзар, судовий четар Товія Маrерович, що пізніше 
виїхав до Вінниці. Вони одинцем порозміщувалися по ріжних порож
них вагонах, відкривши в них -своїх давніших та ближчих знайомих. 

Укінці зустрів я теж тут Федора Конаря-Палащука, який відвіду

вав нас у концентраційному таборі в Кожухові під Москвою. З його 

інформацій я довідався, що він має ·пост секретаря юстиції при Га

лицькому Ревкомі і якраз підшукує собі до помочі більшу кількість 

співробітників з метою зорганізувати фаховий та працездатний апа

рат свого комісаріяту, зокрема правників. Довідавшися, що я теж 

покінчений правник, Палащук з місця заанrажував мене, просив до

помогти йому в дальшому комплетуванні урядового персоналу та по

відомив, що сам за.просив уже до співпраці д-ра Мирослава Козоріза, 
його ·брата Михайла та ще одного. Рівночасно сказав мені, що орга
нізаційні засідання відбуватимуться в його приватному мешканні та 
визначив день і годину найближчих сходин. До Федора Конаря-Пала
щука мав я повне довір'я, бо він хоч був комуніст, то служив при Лє
rіоні УСС, був добрий український журналіст і тому викликував у 
мене ·позитивне враження. Виконуючи його пропозицію і прохання, 
я повідомив кількох своїх знайомих галицьких правників і ми у визна
чений Палащуком день, по полудні зійшлися в його помешканню. На 
цих сходинах було приблично 10 осіб, між ними теж і оба Козорізи. 

Основний доклад про організацію та особовий склад майбутнього 

комісаріяту ·правосуддя при Галицькому Ревкомі виголосив сам Ко
нар-Палащук, при чому підкреслив, що Червона армія є в постійному 

наступі, відкинула .польську армію далеко на захід, піддходить до 
Львова і Галицький Ревком переїде незабаром до Тернополя, який 
буде тимчасовим його осідком. Одночасно повідомив, що передні 
кінні стежі Червоної армії загналися аж під Стрий і що в Карпатах 
вибухла протипольське повстання*. 

* Початково ми думали, що Коиар "пересадив сакраменти" зн. переборщив. 
Щойно згодом ми переконалися, що він говорив таки правду. 

В часі коли передні кінні стежі Червоної армії загналися аж під Стрий і Жидачів, 
вибухло на Тухольщині (повіт Сколє) селянське протипольське повстання, органі
затором і провідником якого 6ув правник Федір Бекеш, син робітника в тартаці ба
рона rредля у Скольному, переконаний соціяліст. У містечку Сколє Бекеш працював 
у канцелярії адвоката, був незвичайно здібний та освічений, свої поезії поміщував 
у львівському "Літературно-Науковому Віснику". Це селянське повстання було 
швидко зліквідоване відділами польської армії. Після невдачі багато повстанців пе
рейшли карпатські верхи на Карпатську Україну, серед них був теж і Бекеш. В по
ловині 20-тих років він виїхав у совєтську Україну і там безслідно пропав. 

Багато селян польська жандармерія заарештувала і притягнула до судової від
повідальности. Окружний суд у Стрию визнав більшу кількість повстанців за винних 
та присудив їх до високих кар ув'язнення, які вони відбували у стрийській тюрмі. 
Судові протоколи і акти цієї карної справи довгі літа зберігалися в архіві Стрийсько
го Окружного суду. Щойно в час німецької окупації Східної Галичини в рр. 1941 -
1944, бл. п. Роман Лисович, бібліотекар стрийського реrіонального музею "Верхо
вина" відшукав був ці акти та переніс до згаданого музею. Що сталося з цими акта
ми далі - мені невідомо. 
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З дальших інформацій Палащука виходило, що всі австрійські 
чи польські закони на терені Східної Галичини будуть скасовані і на 
їх місце будуть уведені нові, а саме ті, які обов'язують тепер на те
ренах РСФСР і на Україні. Услід за тим перше завдання службовиків 
його комісаріяту буде зладити зразкові переклади цих законів з ро
сійської мови на українську, виправити в них мову і стиль та прого
лосити у Віснику законів для цієї території, над якою розтягатиметься 

влада Галицького Ревкому. 

Доклад Палащука був такий докладний своїми подробицями, що 
не вимагав майже ніякої дискусії були тільки деякі запити і ми всі 
одногослосно погодилися з усіма його тезами, бо інакше не могло 

бути??? 

Палащук постарався для нас у ГалРевкомі тимчасові довідки пра
ці, які ми приняли з великим вдоволенням. Це ж були одинокі наші 
особисті виказки, бо всі раніші, виставлені українською владою, ми 
були змушені знищити, щоби не наразити себе на небезпеку. 

З висліду наших засідань Палащук був дуже вдоволений. його 
лице сяяло радістю, кожному з нас дружньо стискав руки. Ці його 
вияви радости ми прийняли про людське око теж радісно та вдово

лено, але в наших думках було тільки одне бажання: Якнайскорше ви

нести з того большевицького кітла здорову голову та з хвилею лро

граних наших визвольних змагань і борот):jби, як мож швидше верну

тися у рідні сторони. Ми і не думали про те, що нас жде під ворожою 

нам польською окупацією і затримку в Тернополі готові були вважати 

тільки за дальший етап до особистої волі після того, що пережили 

ми в кількох місяцях 1920-го року. 

Якогось непам'ятного мені дня в сер,пні 1920 року ми завагонува
лися на станції Жмеринка і приїхали до Волочиськ. Тут довідалися, що 

з приводу знищеного залізничого мосту, дальша наша ~подорож по

тягом мусить відпасти. На пропозицію Палащука наша правнича 

група винаймила кілька підвод і ми пішком ·подалися до Тернополя, 
віддаленого від Підволочиськ всього 42 км., до якого прибули пізно 
по полудні . 

Великим щастям для нашої групи була моя випадкова зустріч зі 
Степаном Лозою, колись керівником військової в'язниці у Стрию 
й моїм старим знайомим. Він запропонував нам приміститися в бу
динку, де він сам жив, на передмісті Заруддя. Очевидно, нас кількох 

негайно скористали з його запрошення і тут розташувалися вигідно. 
Будинок був власністю багатшої польської родини, яка зі страху пе
ред Червоною армією помандрувала на захід, залишивши все домашнє 
устатковання, навіть постіль. Дехто з нашої групи, наприклад сотник
суддя Володимир Брикович, тернопільський громадянин та власник 
власної садиби, пішов просто до своєї хати та родини, а ще дехто знай
шов притулок у кревняків чи знайомих. 

Наша радість з прибуття на цей східний окраєць Галичини не мала 
меж, нарешті ми вступили на клаптик Рідної Землі, що був, є і буде 
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наш, не зважаючи на хвилеву окупацію відвічних наших ворогів. Зо

крема щиро вітав нас Степан Лоза, якому ми розповіли наші трагічні 
переживання від нашого арештування 24 квітня 1920 року ІПО останні 
дні. 

Але нашу радість і веселий настрій проходила страшна харчова 
криза, бо Галицький Ревком заборонив селянам продавати на базарах 
свої сільсько-хліборобські 1продукти . Селяни були з'Мушені здавати їх 
до харчових маrазинів, а ті мали обов'язок продавати їх місцевому на

селенню. Самовільно привезені на базар продукти були конфісковані 
без жадної заплати, у висліді цього зв'язок 'Між селом і містом зір
вався, селяни не приносили й не привозили нічого і в місті вже від 
кількох днів зникло все, що було конечне для щоденного життя. Ко
муністична верхівка п·остаралася ттро окрему харчівню і ресторан 
в партері готелю "Поділля" і, як розповідали, большевицькі верхо
води на чолі з Затонським відживлялися там добре, мали всяке м'ясо 
з бараболею та городиною, навіть солодкі речі, торти й тісточка, го
рілку, пиво, вино й так рідкі тоді ласощі, як кава, чоколяда, чай, какао 
і т. п. Звичайним смертельникам, якими були здебільша українці, до 
цього ресторану не 6уло доступу. Для нашого комісаріяту влаштова

но окрему харчівню, в якій діставали ми дуже скромненький обід і 
більш нічого. Не було іншого виходу, як доживлятися приватно в хаті. 
Степан Лоза та ще хтось з наших співмешканців відвідували майже 
щоденно близькі села і купували необхідні харчові продукти. Ми по
стійно не доїдали, самі на села не ходили, бо мусіли пильнувати ро

боти в бюрі комісаріяту юстиції, де було нас сімох, а саме: Андрій Си
ротюк, Володимир Брикович, д-р Роман Слюзар, Іван Гумецький, Мат

вій Дмитрик, Товія Маrерович і я. 

Це й були ті всі, що були змушені в тодішніх обставинах взятися 
за будь-яку працю. З нашого ко'Місаріяту відійшли брати Козорізи, 
д-р Мирослав став секретарем освіти і до своєї установи приділив та
кож брата Михайла. Увесь день сиділи ми за перекладами з росій
ської мови ріжних законів, м. ін. теж я перекладав доволі ·об'ємистий 
закон усиновлення (адоптацію). Які закони ·перекладали другі - не 

пригадую. Робота йшла дуже повільно, ніхто з нас не знав так добре 
російської мови, щоб ці переклади '6ули поправні та у скорому часі, 
тимбільше, що нам була теж невідома українська правнича терміно
логія. Ці переклади - на мою думку - були дуже кострубаті і аж 

ніяк не віддавали правильно духа та інтенції законів, але нам було до
ручено ці роботи і ми виконували їх як знали і ·вміли. Багато часу зу
живали ми на приватні розмови та ·потішали себе, що робота "не 
заяць", не втече та що скоро може прийде їй скорий кінець. Всі ми 

бачили, що 1положення большевицької влади на галицькій території 
слабеньке і з нетерпеливістю ждали, коли вона провалиться. 

У будинку, де приміщено наше бюро, був теж і секретаріят зе
мельних справ, шефом якого 1був львівський жид комуніст Бараль, 
людина молода, дуже елеrантно одягався, завжди усміхнений. Часом 
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заходив до нас та намагався зайти з нами у ближче знайомство, але 

ми були в розмовах з ним дуже обережні, не знаючи, що це за птиця. 

Наскільки собі пригадую, у склад Галицького Ревкому входили 

такі особи: головою 1був Володимир Затонський, його секретарем д-р 

Іван Сіяк, комісар, юстиції - Федір Конар-Палащук, земельні спра·ви : 
Барель, освіти - д-р Мирослав Козоріз, військові справи: Губер (по
ляк), фінансові справи - Ілярій Брилинський (бувший урядовець ав
стрійської Скарбової Палати у Львові), Лакіза (з Великої України), 
та інженер чи професор Гаврилів (з Галичини): функції обох останніх 

мені невідомі. 

Засідання Членів ·ГалРевкому відбувалися у будинку, який звали 
у Тернополі ·популярно "пулковнікуфка'', у великій кімнаті на першо
му поверсі. Звідки пішла ця назва - мені невідомо. Там Затонський 

мав теж своє приватне помешкання. Не забракло також у Тернополі 
галицької Че-Ка, яка офіційно звалася "Ганка", тобто "Галицька над
звичайна 11омісія". У склад провідної трійки входили: Наваловський, 

бувший учитель народних шкіл у Галичині та Корольчук, жид з Одеси, 

який своє справжнє прізвище закрив українським псевдонімом. Прі

звища третього члена колеrії "Ганки" - не -пригадую. "Ганка" уря
дувала в судовому будинку, виконуючи там свою криваву роботу 
згідно з методами привезеними з РСФСР та ·з України. 

Жертвою цієї терористичної установи в-палИ' на терені Тернопіль
щини численні невинні люди - здебільш українці обох статей, але 

були теж серед розстріляних поляки та жиди. До останніх належав 
жид rроссман, старшина УГА, якого колеrія "Ганки" присудила на 
кару смерти і вирок виконала. Після прогнання большевиків з Тер

нополя, польська влада видала була наказ до мешканців зголошувати 

місця, про яких були підозри чи здогади, що там спочивають помор
довані жертви комуністичного терору. Таких місць на території міста 
знайдено кілька, не тільки на цвинтарі, але й на приватних городах 
чи садах. МогилИ' були розкопані в приявности урядової комісії, 
у склад якої входи м. ін. відпоручник прокуратури тернопільського 
Окружного суду, Островський, українець, брат якого сrаршина чи 
підстаршина УГА мешкав з нами на Заруддю. Цей якраз делеrат про

куратури розповідав нам про висліди розкопів. Було знайдено велику 

кількість помордованих жертв з практикованим чекістами пострілом 

у потилицю та зв'язаними руками. Серед постріляних було теж кілька 

жіночих трупів, які в українських народних строях. "Ганка" знайшла 

була собі жертви навіть в українських селах Терно1пільщини. Остров

ський згадав ще, що ·польська влада зайнялася теж уточненням тих 

помордованих осіб, при яких не знайдено ніяких особистих доку

ментів. 

Одного дня з ініціятиви ГалРевкому, точніше - комісаріяту осві
ти відбувся у Тернополі мітінr у справі шкільництва. Хто виголосив 
головний реферат та, взагалі, який був докладніший хід цих зборів 

- не знаю. Чув тільки про сміливий ·виступ місцевого учителя Стар-
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чевського (чи може Старицького) ,українця, який у гострий спосіб 

скритикував большевицьку виховну систему і рішуче заявився проти 
уведення їй в тій частині Галичини, що була окупована тоді Червоною 

армією. 

За те доволі добре пригадую собі мітінr, скликаний головою Гал. 
Ревкому та головою ГалицЬ'кої комуністичної •партії Володимиром За
тонським. На цьому мітінrу я був у товаристві Казимира Лисовича та 
його обох шваrрів Богдана і Дениса Хирівських. Мітінr відбувся у 

·просторій залі польського руханкового товариства "Сокіл" і в цім 
мітінrу взяла участь велика кількість людей, які битком виповнили 
залю. З довго :промовою виступив сам Затонський, яка тривала більш 
дві години та була 'Переплітана дуже часто гострими виступами проти 

визначніших галичан-комуністів. 

Затонський добрий промовець, у першу чергу підкреслив ріжні 
ухили і недоліки, які закралися в середовище галицької комуністичної 

!Партії. Ці недоліки, - на його думку, - постали головно тому, що 
багато членів не були справжні комуністи а до партії примазалися 
тільки робити осо•бисту кар'єру та тягнути всякі користі для себе. Та

кий стан - казав Затонський, - був ненормальний і мусить бути за 

всяку ціну усунений. На доказ правдивости своїх тверджень Затон

ський указав у першу чергу на особу комісаря юстиції Федора Конаря

Палащука, якому закинув таємні зв'язки з бувшим головою Дирек

торії УНР Володимиром Винниченко, що ·в той час приїхав був з Відня 
та перебував у Харкові. Затонський зачитав навіть лист Федора Ко
нар-Палащука до Винниченка, в якому Палащук вітав Винниченка з його 
приїздом на Україну та просив взяти владу у свої руки і почати тво
рення та будови самостійної української радянської республіки, неза

лежної від Москви. Автор листа (Конар-Палащук) підкреслив, що 

Винниченко користується великою популярністю не тільки серед укра
їнців комуністів: його особа та прізвище відомі в усій Україні, має 
багато прихильників і вони всі стануть по його боці та допоможуть 

щиро в будові української радянської держави. 

Затонський читав листа поволі, піднесеним тоном, час-до-ч асу до
кидуючи свої короткі з'їдливі "Коментарі. Федір Конар-Палащук, який 
сидів у першому ряді крісел на залі, слухаючи змісту свого листа до 

Винниченка, зовсім заломився, з великого хвилювання !Почервонів на 
лиці, похнюпив униз голову і підпер її обома руками, лікті яких спо
чивали на його колінах та нервово вертівся на своєму місці. Затон
ський звертався в час своєї промови кількакратно безпосередньо до 

Палащука, титулючи його не "товаришем", а "паном Конаром", що 
було однозначне з повною його деrрадацією у комуністичній партій
ній ієрархії. Затонський зазначив також, що Конар лрислав цього 
листа Винниченкові окремим кур'єром, але радянська влада була на
стільки чуйна та проворна, що цього висланника вислідила, арешту
вала й відобрала від нього листа. 

В дальшому ході промови Затонський заатакував теж відомого 
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на терені Галичини, і зокрема у Станиславівщині, соціял-демократич

ного діяча Устіяновича, по професії залізнодорожника, який у той 
час був повітовим комісарем (оче·видно большевицьким) у Гусятині, 
чи може в Копичинцях. Провина Устіяновича - казав Затонський -
була в тому, що він, як повітовий комісар і член комуністичної партії, 
отже представник "рабоче крестянської" влади, <:кликав мітінr і за
просив на нього доокол11чних :nопів та інших українських буржуїв, 

з якими по вічу в місцевому ресторані їв і пив пиво. Українські попи 
та українські -буржуї, це ніяке товариство для репрезентанта совєтської 
влади, - горлав Затонський, - указуючи пальцем на Устіяновича, 

який стояв на самому заді залі, немов би ховаючись у натовпі від ока 
роз'юшеного партійного бонзи. Вкінці Затонський зачитав заяву з під
писами кол . старшини УГА Миколи Капусти та ще одного галичанина, 

які іменем столівників їдальні для службовиків просили поліпшити 
харчування та підкреслювали факт, що члени ГалРевкому й інші при
·вілейовані партійці мають достатню та добру їжу в окремій, тільки для 
них призначеній <:толівні. Читаючи цю заяву, Затонський кількакратно 
іронізував собі з її поодиноких висловів та вкінці назвав сотника Ми
колу Капусту "капустяною головою", яка не розуміє, що радянська 

влада в цих критичних для неї часах, не може всіх ·вдоволити. Вкінці 

промови Затонський заявив, що зогляду на всі згадані факти та інші 

недоліки в середовищі галицької комуністичної партії, він її розв'язує 
та заряджує перереєстрацію з тим, що хто хоче знову стати членом 

партії, мусить обов'язково зголоситися до нього на особисту розмову, 

а тоді він уже вирішить остаточно, хто може вписатися в ті члени. 

Майже водночас з останньою заявою Затонського про розв'язан

ня ~партії та перереєстрацією її членів, почувся з надвору рівномірний 

стук, ніrби маршували <:алдати і тоді вже на rанку будинку роздався 

шум здійманих з плечей рушниць і брязкіт прикладів об кам'яну під
логу. Попри жахливе враження, яке зробила на всіх кровожадна і не
нависницька промова Затонского, рух на дворі та rанку підсунув нам 
ще страшнішу думку: озброєний відділ війська 'ЧИ чекістів окружив 
будинок "Сокола" й почне ·масове арештування. Як у час ~промови За
тонського, на залю впала мертвецька тиша, кожний з нас жалів, що 

пішов на цей мітінr. 

Після віча присутні <:тали пхатися збитою масою у відчинені двері 
(ми входили до залі трьома навстіж відкритими дверми, виходили 

тільки одними) щоб чимскорше вийти, але виявилося, що можна було 
вийти тільки одинцем кільканадцятьметровим шпаліром, який ство

рли солдати - може й чекісти, з крісами при нозі. Якийсь час му

сіла наша чвірка ждати, заки про11халися вузькою ~серединою шпаліру 

й, опинившися за ним, на вулиці, ми глибоко відітхнули свіжим пові

трям, раді надзвичайно, що вся ця неприємна пригода щасливо для 

нас скінчилася та що нас поголовно не виарештовано. Учасники того 
мітінrу прискорено поспішали ·попри нас, всі ніби тікали з будинку 
"Сокола". Приспішили і ми свій хід і нагло побачили перед собою 
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Федора Конар-Палащука: ішов поволі, хитаючись управо й ліво до 

тернопільського головного бульвару, :при якму мешкав у готелі "Пo

·,;юtil'J'l:t 

Чергового дня, як звичайно, всі службовики комісаріяту юстиції 

прибули до свого бюра. Після вчорашніх подій наші настрої були ду
же сумні, жива дискусія мала розв'язати питання, що нам далі робити, 
що буде з шефом нашого комісаріяту. Дальша наша доля виглядала 
на дуже непевну, всі були пере!!онані, що заскочить нас знову якась 
несподіванка. В одному ми погоджувалися : Федір Конар-Палащук на 

своє ·Провідне становище 'В комісаріяті вже не вернеться, раніш чи піз

ніш буде він фізично ·зліквідований і з ним теж ми всі. Треба було 
особисто зі1йтися з ним і довідатися безпосередньо, що нам далі ро

бити і я дістав доручення піти до бувшого нашого шефа та по змозі 

вияснити всі питання. Чому якраз вибір впав на мене - сьогодні годі 

пригадати, але я не міг піти ·проти ·бажань та постанов усього нашого 

товариства. 

Наступного дня пішов я до готелю "Поділя", де якась пані по
інформувала мене, що Палащук інтернований у своїй кімнаті. Я по
дався туди, застукав до дверей і почув з кімнати якийсь захриплий 

голос і тоді я ввійшов до І<імнати. В кімнаті панував добрий сумерк 
і тому я нікого не бачив. За хвилину вчув ~придушений, захриплий 
голос Конаря, який лежав на ліжку. "Хто там"? Я !Підступив до ліжка 
і відповів: "Це Максимчук". "За чим ·прийшли до мене, чого хочете?" 
- непривітним тоном спитав Конар. Я розповів коротко, що нас не
покоїло і просив порадити, що нам далі робити. Відповідь Конаря 
була дуже коротка. Мовляв він нічого не знає, йому навіть не відомо, 
що з ним самим станется, тимбільше, що трапилася дальша nригода, 

яка - на його думку - мабуть припечатала і так непевну його долю. 

Ві~ довгий час вів щоденник, який постійно носив зі собою, в ньому 
були такі речі, яких ніхто, зокрема його комуністична партія, не по
винен був знати. Цей щоденник він після повороту з віча вкинув 
у кльозет, але вартовий, який пил1:1нував його біля дверей туалєти, 

завважив це і доніс владі. Ця негайно наказала відшукати щоденник 
у кльозетній ямі і таким чином дуже прикрий для Конаря документ 

знайшовся в руках Затонського, який за всяку ціну завзявся його 

знищити. Я натякнув Конареві, що тепер йому дуже легко врятувати 

своє життя втечею та .переховатися у будьякому селі в околицях Тер

нополя. На це Конар спитав мене, як мені вдалося зайти до нього, 

коли біля його дверей день і ніч вартовий. Я йому ~відпов ів, що я по 
дорозі до нього ніде не бачив варти і в його кімнату я увійшов без 

будьякої перешкоди. Це дуже здивувало Конаря, але вкінці в ін ска

зав, що тікати не може, бо якби ·втік, будуть ро·зстріляні його дружина 

та син в той час конфіновані в Могилеві над Дністром. Це йому ви

разно заявили зараз таки після закінчення мітінrу. Одночасно Конар 
радив мені зайти до особистого секретаря Затонського д-ра Івана 
Сіяка, довідатись у нього докладніше про дальше існування та дальшу 
працю комісаріяту юстиції та чимскоріш залишити його кімнату й ro-
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тель, щоб не наразитися на арештування. Після короткого ІПрощання 

з готелю я вийшов без перешкод. 

Про вислід відвідин я негайно поінформував службовиків комі
саріяту юстиції з тим, що наступного дня відвідаю д-ра Івана Сіяка. 

Ідучи до нього, зустрів несподівано Палащука, який радісно заявив 
мені, що його справу Затонський уже вирішив. його передано в роз

порядження Че-Ка в Могилеві, але не на Поділлі, а в тому Могилеві, 
що на південь від Москви. Конар був доброї думки і мав надію, що 
йому там удасться викрутитися з афери, в яку попав у зв'язку з листом 
до В. Винниченка. Побажав я йому на далеку дорогу всього найкра
щого і ми розпрощалися щиро, щоб уже ніколи в житті не зустрітися. 

Яких 10 років пізніше довідався я з львівського щоденника "Діло", 
що Федір Конар-Палащук був розстріляний у Москві, де був працівни
ком "Державного видавництва". 

"Авдієнція" у д-ра Івана Сіяка була дуже коротка, він поінфор

мував мене, що за кілька день має відбутися повне засідання ГалРев

кому, на денному порядку якого буде теж обговорена справа усунення 

Конаря-Палащука зі становища комісаря юстиції та обсада цього пос

ту іншою особою. На -слідуючий день мало відбутися засідання Гал

Ревкому в будинку "пулковнікуфка" на першому ~поверсі в годині 8-ій 
ввечері. Точно в означену годину знайшовся я в цьому будинку, але 

ні в кімнаті, в якій мало бути засідання, ні теж на коридорі не було 
живої душі. Я безцільно і неспокійно крутився по коридорі і ждав 

теперпеливо на вияснення ситуації. За якийсь короткий час з'явився 

передімною секретар фінансів Ілярій Брилинський та спитав мене, що 

я тут роблю. Довідавшись, що чекаю на засідання ГалРевкому, він явно 

поденервованим голосом заявив, що ніякого засідання не буде, бо 
большевики :поспішно евакуують місто ттеред настулом польської ар

мії, а голова ГалРевкому спішно пакує свої валізи і зносить їх до авта, 
яке стоїть внизу перед "пулковніфкою" та незабаром від'їде на Під
волочиська. 

Подякувавши Брилинському за інформації, я майже бігом подав
ся на своє нове мешкання при Білобожницькій вулиці, на яке щойно 

кілька днів тому спровадився і ·в якому мешкав разом з колишнім су
довим четарем Товією Маrеровичем. По дорозі я затримався на буль

варі проти готелю "Поділля", де зібралися добрих пару сот наших 
людей з на·плечниками та меншими чи -більшими клунками. Панувала 
кромішня темнота. Люди безладно вешталися та кричали. Серед на
товпу я пізнав Михайла Козоріза, що стояв 1при підводі з тяжким на

битим наплечником і якось тривожно розглядався довкола. На запит, 
що сталося, схвильованим голосом поінформував мене, що польська 

армія почала великий наступ на цілому східньому фронті, та безупин
но посувається скоро уперед, та що їй помагають частини Української 

Армії, які пробиваються дуже швидким клином з Нижнева над Дністром 
і намагаються відрізати червоноармійцям відворот за Збруч, словом 
положення Червоної армії дуже ттогане і поляки ще цієї ночі можуть 
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зайняти Тернопіль. Від свого брата д-ра Мирослава знав теж, що всі 
члени ГалРевкому, всі службовики комісаріятів та всі етапні уряди й 

військові частини починають негайний відступ на схід, щоб не попа

сти в польські руки і радив мені ·прилучитися до їхньої валки, яка 

в дуже короткому часі відмашерує на схід. Ще не встиг я подякувати 

за ці будь-що-будь цінні його інформації, як нараз роздалися на буль
варі стріли, які викликали серед тов.пи· страшну паніку і люди, ки

нувши свої наплечники та клунки, стали розбігатися на всі боки. По
біг і я та •попри готель "Поділля" подався на наше мешкання. Тут 
застав зденервованого Маrеровича, розповів йому про стріли та па

ніку і заявив, що тепер прийшла найкраща нагода покинути раз на 

завжди немиле нам большевицьке товариство і вирватися на вільний 
світ ... Треба було тільки ·безпечної криївки, в якій ми могли б пере
чекати критичний час зміни воєнних фронтів. Маrерович радив схо
ватися в до'Мі його старенької тети, :підкресливши, що будинок дуже 
старий, біля старого ринку в жидівській дільниці і нікому з больше
вицьких аrентів не впаде в голову, що там можуть скриватися якісь 
утікачі від "рабоче-крестянської влади", тимбільше, що ·всі комуністи 
та їх прихильники панічно з міста тікають і напевно дбають тільки про 

рятування свого життя і награбованих маєтків. 

Не надумуючись довго, я погодився з пляном Маrеровича і ми, 
негайно спакували своє убоге барахло, !Подалися у темну-темнісіньку 

ніч у дорогу. Пізно в ночі ми добилися в кінці відлюдними бічними 

вуличками під дуже старенький ді-мок тети Маrеровича. У цій нашій 

криївці, на стриху, після стільки психічних хвилювань та фізичних тру

дах ми заснули кріпким сном. Скупенький харч приносила нам сусідка 

тети - жидівка та інформувала нас про щоденні події в місті. Боль
шевицька цивільна адміністрація зникла таки тієї критичної ночі, яку 

я вже описав, у м істі залишилася тільки зовсім мала червоноармійська 

залога, яка з відступаючими фронтовими частинами відступала на схід. 
Бій за Терно·піль був дуже короткий. У саме полудне ми почули 

кілька гарматніх пострілів, та за якийсь час, тупіт коней на вулицях. 
Це тікав •большевицький останній кінний загін. Цього ж таки дня по 

полудні жидівка :повідомила нас, що місто зайняли ·польські фронтові 

частини, які заарештували вже на вулиці кілька підозрілих їм осіб, 
мабуть українців і тому радила нам сидіти тихо та нікуди не виходити, 
·поки до ·міста не вернеться польська цивільна влада, та поки фронтові 

частини не пересунуться далі на схід у бік Підволочиськ. Слухаючись 

поради жидівки та природним інстинктом самозбереження, ми пере

сиділи ще кілька днів у нашому приміщенні, заки зважилися одного 

соняшного та вересневого дня вийти на вулицю. Гарна погода при

вернула нам зразу добрий настрій і радість життя і ми з насолодою 

втягали в легені свіже осіннє повітря та любувалися ще сякою такою 

свободою. 

За кілька днів польські фронтові частини покинули місто і по
далися дальше на схід, а до Тернополя приїхала польська влада на 
чолі з повітовим старостою Юристовським, який кілька років :пізніше 
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був іменований на пост станиславівського воєводи. З його приїздом 
почала наладжуватися публічна безпека, знову відкрилися щоденні 
малі та великі ярмарки (базарі), дошкульний брак харчових продук
тів у час большевицької окупації минувся дуже скоро, а мешканці 
спокійно почали виходити на вулиці міста. 

Найближчої неділі наша група пішла до нашої церкви, щоб ви

слухати Богослуження, яке від'правив о. Громницький, тодішний тер

нопільський декан і парох. Церква була переповнена і люди з справ

жньою і очевидною побожністю молилися Всемогучому Богові, певні, 

що він одинокий має силу допомогти нам у нашій національній ката

строфі, яку ми всі тоді так гірко переживали. 

Яких 2 - З дні пізніше несподівано зустрів я на вулиці знайомого 
з кол. австрійського Полевого суду "Дер Кватірмайстерабтайлюнr 

Нр. 9" у Стрию, народного учителя Володимира Чубатого. Ця неспо
дівана зустріч :першого знайомого тернопільця в зовсім чужому місті, 

в яке закинули мене воєнні .події, дуже мене врадувала та піднесла на 

дусі і я зразу подумав собі, що знайду в нього допомогу і не поми

лився. Я розповів йому коротко про пригоди та тяжкі переживання 

на Великій Україні, а решто вання большевиками старшин УГА, заслан

ня до смертоносного табору полонених в Кожухові 'Під Москвою, щас

ливий вихід з нього, перехід фронту і :приїзд до Тернополя і вкінці 

просив його допомогти мені роздобути перепустку до рідного Стрия. 

І дійсно при видатній допомозі кількох щирих українців (Володимир 

Чубатий мав іменника і свояка Чубатого, який був начальником тер 
нопільського поштового уряду і був шкільним товаришем ·повітового 
старости Юристовського ), я за ·кілька днів тримав таку перепустку, 
яку •потвердила команда польської тайної політичної поліції "Дефен
зива" і наступного дня :пішком подався з Тернополя до містечка Ко

зови (Бережанський ·повіт), тут переночував і перед полуднем був 

вже на станції Потутори. Звідси через Ходорів без перешкод приїхав 

до рідного Стрия 2-го жовтня 1920 року. 
Відпочивши ~<ілька днів, я зголосився до повітового старости, 

з наказу якого я був до кінця листо-пада конфінований. Це коротко

тревале конфіновання скінчилося 1-го грудня 1920 року, бо того дня 
я поступив на адвокатську :практику в канцелярії адвоката д-ра Воло

димира Ільницького в Дрогобичі. 

З тим моментом розпочався новий етап мого, вже цивільного, 

життя. 

Писано' і вислано до Вінніпеrу п. Дмитрові Микитюкові, видавце1ві 
"Матеріялів до історії Української Галицької Армії" для 'Поміщення 
в 5-тому томі історії УГА. 

Іван Максимчук - поручник суддя УГА 

--·--
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Василь Бачинський 

сотник УГА 

ПРЕСА ЗУНР В 1918 - 19 РР. 
День 1 листопада 1918 року був 

лереломовою подією в цілому життю 

західньої вітки українського народу, 

а в тому й у житті 1Лреси. 1-го листо

то·пада 1918 р. майже вся українська 

преса була зосереджена у Львові. По 
перевороті цей стан основно змінив

ся. Постає ціла низка часописів по 
більших та менших містах на ЗОУНР. 
Значну частину преси творять "мете
лики-одноднівки", що ло двох-трьох 

числах гинули. Головною причиною 

їх недовговічности був викликаний 

воєнними умовинами брак паперу, 

друкарського знаряддя, а також від

сутність належно підготованих до 

редакційної праці людей. Видають 

тодішню нашу лресу або організаціі 

громадянського та загально-національного характеру, або урядові 

установи, а тільки в рідких ви:падках політично-партійні організації. 

В більшості наша тогочасна преса 'Має безпартійний характер та 
стоїть на становищі української державности в тому змісті та формі, 

що їх репрезентував наш уряд. Майже в усіх органах преси були окре

мі урядові відділи, в яких ·ломіщувано різні розпорядки, прикази та 

закони так загального як і льокального, в рівній мірі світського як 

і військового характеру. Окрему рубрику творили офіціяльні звідом
лення з фронтів - польського й большевицького. 

Часописна цензура, не була як слід поладнана. Викладником цього 

були статті, фейлетони, новинки а навіть оголошення, що аж проси

лися на сам спід редакційного коша. Мовна та коректорська сторінка 
залишала теж багато до бажання. 

Центрами пресового руху були: Станиславів та Тернопіль, що були 
рівночасно осідком уряду ЗОУНР. Та рівночасно амбіцією кожного 
повітового містечка була мати свій часопис. 

"Український Голос" ч . 7, Тернопіль, 27 листопада 1918 р. Орган 
Державного Секретаріяту Захід. Укр. Нар. Республики. Появляється 
що дня за виїмком неділь. Редакор: Петро Карманський. 

(Від ч. 1-6 виходив у Терно·полі: ""Голос Поділля", прим. авто
ра) . В цьому офіціяльному органі уряду :появляються в першу чергу 
розпорядки, оповіщення законів, зазиви, оголошення і т. п. Побіч 
цього йдуть офіційні звідомлення з фронту, насвітлення нашої внут
рішньої та заграничної .політики і т. д. 

В ч. 15, з дня 8 грудня 1918 р. читаємо замі"І:ку від Редакції, що 
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"Український Голос" є остільки органом Держ. Секретаріяту, оскільки 
він містить розпорядки та оголошення. Редакційна частина має харак
тер зовсім приватний і відповідає за неї виключно Редакція. 

В ч. 7 з дня 23 січня 1919 р. "Укр. Голос" стається "урядовим ор
ганом Національної Ради і Повітового Комісаріяту". З ч. 8 з дня 24 
січня 1919 р. є вже "урядовим органом Національного Комітету". 

В ч. 12 ч дня 29 січня 1919 р. фіrурує як видавець: Українське Ін

формаці1йне Бюро. (Бо до того часу як видавець не фіrурував ніхто). 

З ч. 32 з дня 23 лютого 1919 р. відповідальним редактором стає Ми

кола Малицький. (Дотеперішній редактор Петро Карманський виїхав 

як секретар дипломатичної місії до Риму). "Український Голос" ви
ходить до ·перших днів травня 1919 р., 4 травня 1919 р. перестає ви

ходити, а властиво міняє свою назву на "Українські Вісти", щоденний 

політичний, економічний, і літературний часопис. Редактор і видавець: 

Федір Булат. і 
В перших з чисел "Українських Вістей" говориться, що "щоден

ник буде стояти на сторожі Демо1<ратичної Державности Українського 
Народу, повної самостійности і цілковитої незалежности Українськоі 

Держави". 
В ч. 7 "Укр. Вістей" з дня 11 травня 1919 р. читаємо, що на нараді 

представників "Українського Голосу" і "Українських Вістей" з дня 

4 травня того ж року ухвалено припинити ·видавання "Укр. Голосу" 

а співро·бітничий апарат перенести до редакції "Укр. Вістей", для яких 
утворено редакційний Комітет у складі: Микола Малицький, Іван Га

лущинський, Семен Сидорак, Ілярій Брикович, Федір Булат як редак

тор, та Евген Мацелюх як секретар. В половині травня 1919 р. як ре
дактор виступає Микола Малицький, як видавець Федір Булат, а в чер

вні т. р. перебирає редакцію знову Петро Карманський. На ч. 36 з дня 
3 липня 1919 р. часопис перестає виходити. 

"Укр. Голос" як і "Укр. Вісти" стояли розмірно на високому рівні, 
та гідно сповнювали своє завдання. 

В місяці травні 1919 р. (тоді як на фронті йшли важкі бої - лрим. 
автора) в різних наших щоденниках стрічаємо характеристичні ого
лошення, що послужили темою для наших тогочасних сатирично-гу

мористичних журналів (м. ін. "Бомби", rщо виходили на фронті при 
бриrаді УСС). Такі оголошення стрічаємо і в "Укр. Вістях": "Увага! 
Лубенців, Полтавців - прохаємо звернутись у справі організації Лу
бенського закону в кватиру вул. Шашкевича 5, підпис Н. Н.". 

Або: "Для організування технічної телеграфічної колони зголошу
ватись вул. Шевченка 5, Платня 1800 і 2500 грив. місячно, підпис Н. Н.". 

"РЕПУБЛИКА" 

Ч. 1. Станиславів дня 2 лютня 1919 р. Виход11ть щодня крім поне
ділків. Редаrує і відповідає за редакцію Іван Кревецький. 

У вступній статті 1-го числа "Републики" говориться, що це буде 

часо.пис републикансько-демократичний і безпартійний. Передусім 

стоятиме на становищі української державности. Провадитиме 11остій-
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ний урядовий відділ. Буде інформувати читачів npo всі актуальні події 
з українського життя. Часопис редаrований вміло та поважно. Стоїть 
весь час непохитно на національному rрунті, та нераз рішуче виступає 
та осуджує шкідливі для української державности небажані виступи 
різних політиків, чи організацій. 

Участь в цьому щоденнику беруть: д-р Кость Левицький, д-р Тео
філь Кормош, д-р Богдан Чайковський, д-р Степан Витвицький, д-р 
Луць Мишуrа, проф. М. Грушевський, С. Сірополко та інші. 

В 54 числі з 5 квітня 1919 р. у вступній статті п. н. "З приводу Се
лянсько-Робітничого З'їзду" (який відбувся дня ЗО бере·зня 1919 р. 
в Станиславові часопис річево та рішуче осуджує цей з 'їзд та його ру
їнницьку роботу. Згадує також ·про члена Української Національної 

Ради Безпалка (соц.-дем.), що на цьому з'їзді різко виступав проти 
тої самої Укр. Нац. Ради, якої був членом, та в якій працював. 

Часопис припинюється з 94 ч. дня 5 травня 1919 року. 

"НОВЕ ЖИТТЯ" 

Ч. 1. Станиславів, дня 1 січня 1919 р. Виходить кожного дня крім 
·понеділкі•в. Редактор: д-р Ростислав Заклинський, відповідальний ре
дактор: Лесь Рудий. 

Слід замітити, що цей щоденник змінив своїх редакторів з днем 

11 квітня 1919, коли-то на місце Заклинського та Рудого ·прийшли М. 

Євшан (Федюшка), М. Ковалевський та М. Шаповал (Сріблянськwй) 

- (два останні - наддніпрянські соц-революціонери). Із цею зміною 

змінився основно і характер та на·прям щоденника, що до 11 квітня 

1919 стояв на основах української державности, але потім став вираз
ником розхрістаноі демагогії, зближеної до большевиків. І так в 83 ч. 
з 11 квітня 1919 р. якийсь М. Понурий у своєму фейлетоні п. н. "Що ро
бити з цивілізацією?" ·пише: "Дуки, попи і адвокати - апольоrети при

ватної власности. Дивно було б, коли б вони були інакші. Дуки за 

~приватну власність, бо вони експльоататори, піп також, бо він авто

ритетом неба освідчує грабіж народа, адвокат також, бо коли б не було 

приватної власности, то щоб вони робили, і кому б вони були ІПО
трібні ?" 

В вже в черговому 84 числі з дня 12 квітня, де ·пишеться про Укра

їнську Національну Раду, читаємо: "Капіталістично-буржуазний соці
яльний уклад по змісту і поліцейська держава по формі, такий ідеал 

цих ~Представників, які складають Національну Раду". 

А один з наших поетів "молодомузців" в ч. 89 з дня 19 квітня 1919 
"Нового Життя" писав: 
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"Україно моя кохана мати, 
Горів для Тебе я від ранніх літ, 
Усе, що міг Тобі найкраще дати 
Я дав Тобі душі найкращий цвіт! 
Пророцтвом заповів Тобі державу: 
Прочув я перший серцем за усіх, 
Що вийдеш Ти одіта в горду славу, 
На пнр народів, ясна як той сніг. 



З тим словом я пройшов весь вік у славі, 
В царських краях не торкнули мене, 
Аж це я опинився в Твоїй державі 
Б тюрмі за моє слово огняне". 

Незабаром цей щоденник перестав виходити в цей спосіб по. 

кінчив свою руїнницьку роботу. 

"НАРОД" 
Ч. 1. Станиславів, 20 лютня 1919 р. Радикальний політичний ча· 

сопне. Видає Головна Улрава Української Радикальної Партії. Нач. 
редактор: Мик. Балицький (чи це щоденник, чи тижневик, в 1-ім числі 

нема згадки - але незабаром "Народ" стає щоденником). 

У вступній статті 1-го числа говориться, що по 30-ти літах віднов
люють "Народ", бо аж тепер прийшов час, у якому можуть здійснити 
свою ~програму. Часопис >буде займатися передусім земельними спра
вами, а в своїх статтях буде придержуватися ·партійної програми. 

Знову в статті п. н. "Наші завдання" говориться, що найважнішою 

справою є земельне питання, дальше, що Українська Національна Ра

да вибрана на демократичних основах й тому не є виразом бажань се 

лянських мас - та що Трудовий Конrрес в Києві не відповідає нашим 

демократичним вимогам. 

В "Народі" нема зразу офіційних звідомлень з фронту, а появля
ються вони щойно згодом, як часопис став щоденником. 

З 4-го числа з дня 16 березня 1919 р. довідуємося, що в днях 22 
і 23 березня відбувся Краєвий делеrатський З'їзд в Станиславові. У 
вступній статті в тому ж числі п. н. "На з'їзд партії" говориться .про 
те, що буде предметом нарад на з'їзді, ·при чому замітне, що нема ні 

слова про армію та способи оборони держави. 

В одному місці тої статті читаємо: "Найважніше завдання нашої 
партії, соціялістичної партії сільського трудового народу, дбати про 

те, щоб здобутки революції дісталися нам з найменшими жертвами, 

щоб -на стрічу нашій добі йшли ми з хоругвами і співом" і т. д. 

В 5-му числі стрічаємо статтю п. н.: "Закладайте Українську Се
лянську Спілку! " підписану М. Кав-ський (Микола Ковалевський). 

В 13 числі з дня 1 травня 1919 р. в статті п. н. "1 'Мая" журиться 
"Народ" соціялізацією, робучим народом, 8-годинним днем ·праці і т. д. 

З 33 числа з дня 25 травня 1919 р. "Народ" перестає ·виходити. 
Участь в редакції брали : М. Ковалевський, А. Бабюк (Ірчан), В. Л. (Во
лодимир Лисий), д-р О. Назарук, д-р Лев Бачинський, Р. Заклинський, 

Антін Крушельницький, Карло Коберський, д-р М. Новаківський і ін. 

"ВПЕРЕД" 

Ч. 1. Львів, 27 листо:пада 1918 р. орган українсь1,<их соц.-демокра

тів. Виходить три рази на тиждень. Видає Управа УСДП. За ред. 

Порфір Буняк. Друкував "Вперед" у Ставропігійській друкарні, а тіль

ки перше число вийшло з друкарні вид. спілки "Діло". 
Уже з 3-го числа з дня 1 грудня 1918 р. стає щоденником, та рів-
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ночасно з -~:им числом появляється на протязі якогось часу (до 22 січ
ня 1919 р. ) подвійним друком, а то зразу .по українськи, а відтак той 

сам зміст латинкою. Сталося це на приказ Начальної Команди поль
ських військ, що й зазначено в кожному числі на першому місці . 

"Вперед" був одиноким щоденником у Львові за цілий час польсько

української війни. Мусимо ствердити, що на протязі цього часу, цей 

щоденник гідно та мужньо заступав інтереси українського громадян

ства. Стояв весь час на становищі української державности, та мимо 

цього, що офіційно був органом української соціял- демократичної 

партії - займав завжди позитивне становище до наших національно

державницьких стремлінь. Тож нічого дивного, що крім визначних 
діячів української соц. дем. партії, як Миколи Ганкевича, д-ра Льва 

Ганкевича та інших, працюють у "Впереді" проф. М. Возняк, проф. 
Вол. Гнатюк, М. Голубець та інші, що ні перед тим, ні потім не нале
жали до ·соц. демократичної партії, що видавала "Вперед". 

"СТРІЛЕЦЬ" 

Ч. 1. Тернопіль, 1 січня 1919. За редакцію відповідає: Василь Па
човський. Часопись для Українського Війська. Редаrує: Редакційний 

Комітет. 
В 1-му числі поміщена на вступі відозва ·п. н.: "Робучий народе 

український", де говориться про нашу вікову неволю та про те, що 

настав саме час боротьби за волю України, а в кінці заклик до стар

шин УГА, щоб вони були не тільки старшинами, але також провідни

ками та товаришами. 

Число 2-ге з дня 13 січня 1919 виходить уже в Станиславові. 
В 7 числі з дня 12 лютого 1919 р. поміщено в "Стрільці" ніби ре

портаж іfІ.:н.: "Настрій на фронті", підписаний В. П йде там розмова 
автора з раненим стрільцем в лічниці в Станиславові про настрій на 

фронті. Кінчиться той репортаж так: "Побачимо, як 11опровадять пани, 

як вони .продадуть нас, то ми розправимось з ними коротко! .. Сказав -
шарнув попід горло - і вдарив кулаком об стіл, аж склянки задзелень

котіли" . . . 
Знову в 12 числі з дня 19 березня читаємо статтю чи зазив п. н.: 

"Селянсько-робітничий з'їзд", де ~пишеться: "Обласна управа Селян
сько-Робітничого Союзу видала таку відозву до краю: Товариші, Се
ляне й Робітники! В цей важкий момент, коли валяться основи світо

вого ·капіталізму, коли трудовий народ хапає державну владу в свої 

руки і коли на колишніх царських та цісарських престолах повівають 
·пролетарські прапори, взиваємо Вас на обласний Селянський Робіт
ничий З'їзд до Станиславова, що відбудеться дня ЗО марта ц. р. і т. д. 

А на самому кінці: "Проситься як найбільше гостей з фронту! .. " . 

Дальше в 16 числі з дня З квітня ;поміщений фейлетон п. н.: "Із 
дневника Леся Фарановськоrо" а в ньому читаємо таке: "Товаришу 

сотник, доношу слухняно, що я привіз 50 літрів горівки, вона їде по
заду. Гурра! - кричимо всі". А дальше: "Здоров козаче!! - відпо-
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вів я (себто командант, автор фейлетону) тай перехилив з пів фляшки, 
яку він мені подав. Товариші - Тепер кожний фляшку в руки і нап'єть
ся зі ~мною на побіду! Напилися, я знову немало ·проковтнув отсеї ба

раболянки". (При кінці цього "фейлетону" є замітка, що він увійшов ... 
незалежно від Редакції) . 

.Як бачимо з цих різних відозв, статтей, фейлетонів та репорта

жів, "Стрілець", .призначений для Українського Війська, дуже далеко 
відбігав від своєї цілі. .Ясне як Божий день, що тут з цензурою не все 

було в порядку. Це певне, що редактор "Стрільця" був сто·проценто

вий "цивіль" та й решта редакторів не мала багато з військовою спра
вою до діла. Так то за браком відповідних людей в редакційному 

складі, та через нездарність пресової цензури - виходив "Стрілець" 
таким, що надавався би радше на якусь аrітаційно-демагогічну газет
ку - а не на орган Українського Війська. 

В "Стрільці" беруть участь Володимир Гадзінський, д-р Володи
мир Гершанович, А. Бабюк (Ірчан) і інші пізніші ярі комуністи ... 

Від 13 'Числа з дня 25 березня 1919 р. ·виходить "Стрілець" в Стрию, 
а за Пресовий Комітет Н.К.Г.А. (Началь11а Команда Галицької Армії) 
і редакцію відповідає: Іван Ерденберrер. 

34 число з дня 15 червня ·виходить уже в ·Кам'янці на Поділлі, має 
назву "Український Стрілець", а редаrує його здається Гриць Ми
кетей. 

39 ·число з дня 8 липня виходить вже в Борщеві, де вийшло 7 чи
сел, але вже ·всі числа в Борщеві виходять •під первісною назвою 

"Стрілець". 

48 число з 23 липня виходить знову в Кам'янці на Поділлі під наз
вою "Стрілець". 

Від 63-ro числа з 2 вересня 1919 р. "Стрілець" стає офіціяльно 
органом Галицького Уряду й Н.К.Г.А. 

Від 68 числа з 14 вересня 1919 р. "Стрілець" є органом лиш Н.К.Г.А. 
Від 78 числа з 5 жовтня 1919 р. "Стрілець" є органом лиш Україн

ського Війська. 

На 95 числі дня 16 листопада 1919 р. "Стрілець" перестав вихо
дити. 

Чому були такі зміни в "опікунстві", "Стрільця", тяжко нині ска
зати. 

"ЗОЛОЧІВСЬКЕ СЛОВО" 

1 ч. - Золочів, 23 падол. 1918 р. Виходить кожної середи і су
боти. Видає: Редакційний Комітет. Відп. Редактор: М. Біляч. У вступ
ній статті 1-го числа "Золочівського Слова" читаємо, що часопис буде 
заступати найживотніші інтереси українського народу та українського 
війська. Зазначує теж при тому, що "З. С." буде рівночасно органом 
Команди Золо'Чівської Військової Округи - та даватиме місце для 
офіціяльних оголошень і розпорядків цивільної влади ~повітів: Золо

чів, Зборів, Броди, Камінка Струмілова та Радехів. 

Від 8-ro числа з дня 29 січня 1919 р. переймає редакцію Микола 
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Голубець, що веде часопис до травня, в якому, по повороті з фронту, 
занедужує на тиф. 

В кожному числі "Зол. Слова" находимо звідомлення з фронту, 
а позатим часопис присвячує багато місця нашій молодій Армії - та 

живо інтересується всякими проявами та ·проблемами нашого дер

жавницького життя. Стоїть весь час на українському національному 
rрунті, та сповняє велику виховну місію. 

З 49-го числа в дні 21 травня "Золочівське Слово" .перестає ви
ходити. 

"СТРИйСЬКИй ВІСТНИК" 

Ч. 1. Стрий, 21 •падолиста 1918 р . Виходить кожного вівтірка й 
п'ятниці. 

Видає: Стрийський Повітовий Комісаріят. (Хто редаrує - не заз
начено). Щойно в 6 числі з дня 10 грудня 1918 фіrурує як редактор 
Андрій Микитяк. З днем 18 січня 1919 виходить уже тричі в тиждень 
накладом "Народного Базару". Часопис служить у першу чергу спра
вам стрийського повіту - поміщує офіціяльні оголошення так ци
вільної, як і військової влади. Стоїть на національній ллятформі. Пиль

ну увагу звертає на справи повіту - а в загальному на українське вій
сько. Перестає ·виходити вже з кінцем лютого або з ~початком місяця 

березня 1919 року. 

,,ДРОГОБИЦЬКИЙ ЛИСТОК" 

Ч. 1. Дрого·бич, 12 ·падол. 1918. Орган Повітової Управи "Укра
їнської Національної Ради" в Дрогобичі. За редакцію відповідає: Іван 
Калинович. Видає: Видавнича Спілка "Всесвіт". У вступній статті 1-го 
числа читаємо в заклику п. н.: "Горожане Дрогобицької Землі" про 
те, що розвивалась тюрма, в якій страждав український нарід, що 
прийшов час до будови власної держави. Мусимо створити для обо
рони нашої держави (може не надо~вго) всенародне українське військо 
і т. д. На загал "Дрогобицький Листок" поміщує всякі розпорядки 
військової та цивільної влади, офіціяльні звідомлення з фронту та ІПО
дає відомос1и з повіту. Загальний напрям часо·пису національний з по

мітним нахило.м на ... ліво. 
В 35 числі з дня 23 березня 1919 находимо там оголошення про 

партійну конференцію "української соціял-дем.-робітничої партії" в 
дні 28 і 29 березня 1919 в Станиславові, де рівночасно подається прі
звища референтів, м. ін. С. Вітика, д-ра Руд. Скибінського, Івана Ка

линовича. (Всі з Дрогобича). 

В 42-43 числах з дня 20 квітня 1919 р. пишеться про голосні тоді 
дрогобицькі події з дня 14 і 15 квітня ц. р. (спроба військового пере
вороту в большевицькому дусі}, де складається вину на інтеліrенцію, 

а заразом вказується на небезпеку, яка нам з приводу таких подій за 

грожує і t. п. 
В 46-47 числах з 1 травня 1919 р. себто в день робітничого свята 

на 'Вступі читаємо ~поезію Івана Стешенка л. н.: "На 1-го мая": 
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Червоний стяг клейнотом нашим 
Скрізь має нині .по землі, 
До ньогож всі! І всі розкажем 
Про наші мрії і жалі. 

І ·без різниці націй, віку, 
У спілці дружній і міцній, 
В дорогу ·підемо велику 
З тяжкою долею на бій і т. д. 

В тому ж числі йде -стаття п. н.: "Робітниче свято 1 мая 1919", де 
говориьтся, що Свято 1 Травня - це свято міжнародньої солідарности 
пролетаріяту, це почуття спільних інтересів працюючих мас всіх на
родів, без різниці націй. І сьогодні нехай лунає в хорі многих міль

йонів робітничих голосів і голос українського робітника, який із цілих 
грудей кличе до товаришів всього світа: "Пролетарі всіх країв єднай
теся!" Підпис: І. К. (Іван Калинович). 

З 49 числа з дня 15 травня 1919 р. лерестав "Дрогобицький лис

ток" виходити. 

"СТАНИСЛАВІВСЬКИй ГОЛОС" 

Ч. 1. Станиславів. 5 листопада 1918 р. Видає : Українське Пресове 
Бюро. Нач. редактор: Мих. Рубчак. Урядовий часопис Повітової У·кра

їнської Національної Ради. Виходить у вівторок і .п'ятницю. 
1-му числі подається до відома мешканців м. Станиславова та по

віту, що з рамени Української Національної Ради у Львові перейнято 

владу в місті та ·повіті. Заклик до спокою та рівноваги, до ·віддачі 

оружжя і т. п.; цей зазив має підпис Пов. Укр. Нац. Ради. 

Рівночасно поміщено відомості з ріжних ·Сумежних, а навіть даль

ших повітів про це, як там перенято владу, як укладається життя та 

новий лад. 

З 4 числа з дня 18 листопада 1918 за редакцію відповідає Іван Став. 
ничий. Часопис має національний характер та стоїть беззастережно на 
rрунті українськоїдержавности. Перестав виходити з кінцем 1918 року. 

"ПОКУТСЬКИЙ ВІСТНИК" 

Ч. 1. Коломия, 10 листопада 1918 р. Виходить двічі в тиждень. Ви
дає Окружна Нац. Рада в Коломиї. За ред. відповідає: Ярослав Нав
чук. 

В 1-му числі ·поміщена відозва п. н.: "Українські Жовніри - Укра
їнський Народе!", в якій кажеться, що українське віt!сько та україн
ський нарід мусить сповнювати ті обов'язки, що їх накладає на них 
вага моменту. Взивається всіх до вірности Українській Державі, до 
доложення всіх зусиль, щоби забезпечити нашу ·молоду державу перед 
наступом ворогів. Підписаний: Обласний командант українського вій
ська. Часопис має постійно окрему урядову частину, в якій :поміщу

ютьсяся оголошення розпорядків, наказів і т. п. військової та цивіль-

ної влади. І 

З 4-го числа з дня 21 листопада 1918 за редакцію від:повідає вже 
Омелян Карашевич, що, як редактор фіrурує вже до самого кінця. 
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Часопис поміщує офіціяльні звідомлення з фронтів - то живо інте

ресується долею нашої армії. Редаrований поважно та живо - стоїть 

через цілий час на національному rрунті. Участь у "Покутському Віст
нику" беруть: Дм. Николишин, Євген Яворівський, Іван Ватран, Захар 

Скварко, Володямира Жуковсьюа, Богдан Заклинський, Марія Підгі
рянка та інші. 

З 42 числа з дня 18 травня "П В." перестав виходити. 

"ЗБАРАЖСЬКЕ СЛОВО" 

Ч. 1. Збараж, дня 4 лютня 1919. Орrан Державного Секретаріяту 
в Збаражі. Виходить 4 - 5 разів у місяць. Хто видає та редаr'ує - не 

зазначено. 

В 1-му числі у вступній статті від Редакції говориться, що часо
·пис видається тому, "щоби подавати до відома населення урядові роз
порядки, -освітлювати справи повіту, та інформувати про найважніші 

світові події". ' 
З 2-го числа з дня 9 лютого довідуємося, що в Збаражі постала 

,.Повітова Комісія Пропаr'анди", а в її проводі стоїть Андрій Шміr'ель
ський. Uіль тієї Комісії: Освідомлення населення про всі біжучі полі

тичні подіі, про·паrанда газети, книжок, <брошур, відозв і т. ІЛ" а над 
усе вчити пошанування своєї української влади. В часописі пишеться 

багато про земельне питання. Поміщується офіціяльні звідомлення 

з фронтів. "Зб. Слово" перестає виходити 24 березня 1919 р. 

"ГРОМАДСЬКА ДУМКА" 

Ч. 1. Рудки. ЗО січня 1919 р. !Виходить раз у тиждень. Редаrує 1<0-

мітет. За ред. відпавідає: Іван Роздольський. 

Головна мета цього тижневика була: повідомлювати населення 
про роз·порядки нашої влади та 1про життя ·повіту. Подає також відо
мости про загальну ситуацію в ЗОУНР та звідомлення з фронтів. Пе
рестає виходити з весною 1919 р., а то з 10 числа з дня 15 квітня. Ча
сопис стоїть на національному r-рунті. 

"голос КАЛУША" 

Ч. 1. Калуш. 4 січня 1919. Орr'ан Держ. Пов. Комісаріяту. Виходить 
що суботи. Видає: Держ. Пов. Комісаріят. Редаrує: Мих. Струтин
ський. 

Подає розпорядки та оголошення нашої в.лади. Інформує про на

ше положення внутрі та закордоном. Живо цікавиться життя повіту. 
Подає звідом.лення з фронтів. Стоїть на національній п.лятформі. Ре
даrований дбай.ливо. Перестає виходити в березні 1919 р. 

"ЧОРНОГОРА" 
Ч. 1. Косів к. Коломиї. Виходить раз на тиждень. Редактор: Ми

кола Угрин-Безгрішний. 

Займається ·справами повіту та загально справами f'уцу.льщини. 
Живо цікавиться нашим ві•йськом. Редаrований популярно. Поміщує 
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частинно оголошення та розпорядки нашої влади. По кількох чис

лах перестає виходити. 

УРЯДОВІ ВІСТИ КОСІВСЬКОГО ПОВІТУ 

Виходить двічі в місяць. 

Ч. 1. Косів к. Коломиї. 1 грудня 1919 р. 
Часолис ттрпзначений передусім для інформації населення повіту 

про урядові розпорядки та оголошення. Крім цього •поміщує загальні 
відомости. Перестає виходити з 11 числа дня 1 травня 1919 р. 

"голос знАд БУГ А" 
Ч. 1. Сокаль - ум. грудні 1918. Виходить кожної середи. 

Як і часописи в інших повітових 'Містах, так і "Голос знад Буга" 
хоче інформувати населення tПро розпорядки влади та про найважніші 
події з українського життя. З весною 1919 р. перестає ·виходити. 

"ТОВМАЦЬЮ ВІСТИ" 
Ор!'ан Держ. Пов. Комісаріяту в Товмачі. Почав виходити з кін

цем 1918 р. 
Сама назва говорить, що часопис був призначений -передусім для 

розпорядків Держ. Пов. Комісаріяту. Поміщує і -справи загального 
характеру. З весною 1919 р. перестає виходити. 

"НАДДНІСТРЯНСЬКИЙ ГОЛОС" 

Починає виходити з кінцем 1918 р. в Самборі - як ор!'ан Держ. 
Пов. Комісаріятів у Самборі, Старім Самборі і Турці. 

Головна мета органу інформувати населення про розпорядки ук
раїнської влади, так цивільної, як і військової. Подає відомости про 
нашу армію та 1про •положення на фронтах. В травні 1919 р. перестає 

ВИХОДИ1'И. 

"РЕСПУБЛИКАНЕЦЬ" 

Ч. 1. Станиславів. 1 січня 1919. Революційно-демократичний тиж
невик. Ор!'ан Селянсько-Робітничого Союзу. Виходить кожної суботи. 
Відповідає за редакцію Дмитро Демянчук. 

В 1-му числі у вступній статті "Від Редакції" говориться про •важ
ний ·Момент, яким є революція, що принесла волю Україні . Мусимо вва

жати, щоби Україна була вільна "без хлопа і лана". Стоїмо на стано
вищі : Революція дала волю Україні, нехай буде вона революційна 
в ім'я рівних прав людини, в відношенні до держави! Товариші, йдіть 
в слід за тими, які вже лягли за волю України. Нехай живе українська 
революційна Армія! 

В другій статті того ж числа подано до відома, що в Станисла

вові зав'язався Сель-Роб. Союз для організування селянської і робіт

ничої маси. 

З 2-го числа з 11 січня 1919 як начальний редактор фіі'урує вже 
Волод. !адзінський, а відповідає за редакцію далі Дмитро Демянчук. 
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З 9-го числа з 27 лютого 1919 відпов. редактор є вже Осип Устія
вович. 

В 14 числі з 23 березня 1919 читаємо в тижневику оголошення про 
те, що в Станиславові відбудеться ~партійна конференція соц.-дем. 

партії. 

В 19 ч. з З квітня Василь Пачовський ттише статтю 'П. н.: "С. Р. 
(трудовий) З'їзд" де обговорює перебіг з'їзду, вибір 60 делеrатів до 
Української Нац. Ради в Станиславові, і пр . В тім самім числі є подані 
і резолюції З'їзду, де в ро•зд. І під а) є: "З'їзд звертається до москов
сько-совдепського правительства із зазивом сейчас припинити грабі

ницьку війну •проти України, :пошанувати Самостійність України й увій

ти в порозуміння з українськими соціялістичними партіями д.ля за6ез

печення соція.лістичного устрою на Україні". 

З'їзд бажає увійти в тісні зв'язки з українським радянським уря
дом і висилає в тій цілі трьох своїх представників до Києва. Під в). 
що уряд (на ЗОУНР) продовжує у свойому •правлінню австрійський 
по.ліцийсько.-бюрократичний режім". 

Якийсь Станислав Керницький пише в кількох числах довшу статтю 
п. н. : "Чому старшинам належиться більша платня як мужві?" в які~й 
зрівнює всіх, почавши від наймолодшого стрільця а скінчивши на сй
воголовомv генералі. Знову в новинці з дня 8 травня .п. н.: "Боже
вільні чи засліплені" голорячи, що наші військові та цивільні чинники 
ставлять перешкоди в основуванні ячейок Сель-Роб. Союзу - пише: 

.Ло.ліцейсько-жандармським режімом огірчено увесь трудовий народ 
Га.личини. який готов сам кинутися в обійми <50.льшевизму, щоб тільки 
увільнити себе від цего режіму". - Вертаючи до конrре-су Се.ль-Роб. 
Союзу, що відбувся в ·Станиславові дня 30 березня 1919, та на якому 
вибрано 60 "депутатів" (так ·вони себе офіціяльно називали) до Укр. 
Нац. Ради, принагідно згадую, що між вибраюrми бу.ли: Василь Па
човський, Володимир Г'адзінський, Яцко Остапчук (соц.-дем.), д-р Сте
пан Мішко (радикал) та інші. 

З 33-го числа з дня 10 червня 1919 р. перестав цей тижневик ви
ходити. 

"СІЧОВИЙ ГОЛОС" 
Виходить в Коломиї кожного четверга. Видає Український Січо

вий Союз. 

Цей тижневик, як вже говорить його назва, посвячував свою ува
гу головно січовим справам. Стояв на національному rрунті - інте
ресувався справами української армії. 

"НАША ЗЕМЛЯ" 

Виходить в Чорткові раз у тиждень або раз на два тижні. Селян
ський часопис. 1Видає: Український комісаріят. 

Як усі ~повітові в .першу чергу оголошення та розпорядки військо
вої та цивільної в.лади подавав відомости з повіту та звідомлення 
з фронту. Був редаrований в національному дусі. 
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В травні перестав виходити. 

"УКРАУНА" 

Ч. 1. Жовква, 6 листопада 1918. Перший новий часопис на зем
лях висвободженої української землі. Видає: Редакційний Комітет. 

В ч. 1 -му ·поміщена відозва Української Нац. Ради у Львові і відо
зва до Жовківщини, яка в ~першу чергу звертає увагу на нашу армію, 
та взиває ставати в ряди українського війська. Під відозвою підпи

саний Боєвий Комітет. 

В дальших числах поміщує розпорядки та оголошення військовоі 

та цивільної влади, ·подає офіц. звідомлення з фронту та відомости 

з життя •повіту. Редаrована популярно в національному дусі. В січні 

1918 р. перестає виходити. 

"НАША МЕТА' 
Ч. 1. Львів 1 лютня 1919, часопис робітничого жіноцтва. Видає 

і відповідає за редакцію: Дарія Старосольська. Редаf'ує: Комітет. 

Виходить двічі в місяць. 

У вступній статті першого числа говориться, що головним зав

данням часопису буде обзнайомити загал нашого жіноцтва з органа
ми, що прислуговую усім громадянами Української Републики. Ті 
права вирізнюють ~прогалину між жінкою і мужчиною та окреслюють 

суцільне становище жінки. В тому ж числі в статті ·п. н. "Чому укра
їнські жінки не мають представництва в Нац. Раді?'', написаний Міле

ною .Рудницькою, говориться про те, що треба розбудити жінок на 

провінції, бо це сталось тому, що жінки самі не користають із своїх 

прав. 

В З-му числі з 23 квітня 1919 є стаття Б. Баранової "Національно
суспільне виховання наймолодшого покоління'', в якій говориьтся, "що 

найважнішим питанням - кожної українки і кожного украІнця - є 
будівля вла сної держави. - 'В кінці йде заклик до опіки над україн

ською дітворою, якій слід вщепити глибоку національну свідомість. 
Цей жіночий часопис стоїть на національному !рунті, та гідно заступає 
інтереси української державности. Участь в часописі беруть: Ольга 
Корінцева, Теодора Беа:палко, К. Авдиковичева, Северина Кабарів
ська, М. Галущинська, Ст. Чарницький - та згадані вже М. Рудницька 
й Б. Баранова. 

З 24 числом з дня 14 грудня 1919 "Н Мета" перестає виходити -
тому, що "українські жінки не піддержали часопису ні морально, ні 
матеріяльно". 

"Наша Мета" віджила щойно 28. 1. 1920 р., як "Часопис робітного 
жіноцтва". Виходить двічі в місяць. Видає: Управа УСДП. За ред. 
відповідає: Дарія Старосольська. У вступній статті "Від Видавництва" 
зазначується, що "Наша Мета" виходить оце майже по цілорічній 

перерві та що тепер 1по році ·порішено видавати часо:пис для жінок 

пролетаріяту і тих, що хотять змінити капіталістичний лад. Тим ра

зом "Н Мета" перестає виходити з днем 1 липня 1920. В 1922 р. по-
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явилась "Наша Мета" знову, та цим разом вийшло вже тільки одно 

число. 

"НОВА ШКОЛА" 

Ч. 1. 20 березня 1919. 
Орrан народнього учительства Дрогобиччини. Виходить раз на 

місяць. Видає: Взаїмна Поміч Учительства в Дрогобичі. Відп. редак

тор: Дмитро Беч. 

У всrупній статті 1 -го числа говориться про значення та ролю на
роднього вчительства в житті народу. Далі кажеться, що у вільній 

українській державі, треба навчання в школах змінити від осно·в і т. п. 
Далі можна вичитати цікаві виїмки з чорної книги ·польського шкіль

ного інспектора з часів австрійської влади в дрогобицькому повіті. 

Ось кілока з них: 

1) Беч Дмитро. Ukrainiec tak radykalny, іе najlepiej ЬуІоЬу pozbyc si~ 
go z okr~gu. Aptikacja і zdolnosci dostateczne. 

2) Ши~пайлівна Анна. Ukrainka radykalna. Aplikacja dosc dobra. 
3) Сілецька Олександра. Ukrainka umiarkowana. Aptikacja zadowa

laj~ca. 

4) Стецьків Іван. Rusin bez wyraznej barwy. Aplikacja і zolnosci dobre. 
5) Мацюк Кость. Ukrainiec radykalny z silnym zabarwieniem socyaliz

mu w zlem znaczniu. Za agitacj~ ukarany przez Starostwo w Zloczowie aresz
tem· і na posad~ dlatego przeniesiony w drodze dyscyplinarnej. Odpowied
niem posty~pywaniem da}bysi~ wyleczyc z radykalizmu. 

6) Крайчик Петро. Umiairkowany Ukrainiec, ieni si~ wlasnie z nauczy
cielk~ Polk~. Aptikacja zupelnie zadowolaj~ca. 

7) Гломбінський Людвик. Tymczasowy. Aplikacja zupelnie zadowala
j~ca. Przez czas pewien byl urz~dnikiem kolejowym, ale wysЩmpil z tej 
sluzby, rzekomo іе za cieika. Brata.nek Prezesa. Kola. Polskiego. 

Цей часопис обговорював майже виключно справи, зв'язані з на
роднім учительством та школою. Редаrований у національному дусі. 

Перестав виходити дня 20 квітня 1919 р. 

"ДОЛЯ" 
Без•партійний орrан Перемищини. Перемишль у грудні 1918 р. 

Виходить в міру потреби. Часопис 'Видає безпартійний комітет Пере
мищини. 

У числі з дня 29 грудня 1918 р. у вступній статті 1п. н. "Кров тече!" 
товориться, що ·польська українська війна ведеться за німецькі гроші, 
що Галичина повинна належати до Польщі, що нема ніяких українців, 
тільки русини, та що всьому тому, що тепер твориться, винні наші ін
ліrенти та священики. 

Знову в одному з чисел з дня 15 грудня 1918 р. є відозва польсько
го генерал Біяка до наших жовнірів, який був від 19 листопада 1918 
командантом перемиської округи. 

Читаємо таке: "Ми боролися на війні (всесвітній - nрим. автора) 
разом так ви, брати Українці, як і ·ми, поляки. Остерігаючи братів перед 
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усіми чужими або вам незнайомими .людьми, які русинів і нерусинів 

ск.лонюють до наси.лій, нападів, без різниці, чи на ваших братів по

.ляків, чи на родимців русинів, чи на жидів - самі ви дайте най.ліпший 

примір доброго ·поступовання і згідного життя, а Борони Боже не на
падайте та не руйнуйте ні нашої, ні вашої власности без огляду на се, 

чи она є .лична, громадська чи народна. Іде справедливість, яка пока

рає всі насильства, хочби найсильніших .людей чи народів і т. д. ". 
"До.лю" видавали по.ляки спільно з москвофілами вже за поль

ської в.лади в Перемишлі. 

"ПРОЛОМ" 

Рік І. Ч. 1. Місячник .літератури, науки, мистецтва, і громадського 

життя. Станис.лавів 1919. Видає: Видавничий Комітеr т .... ва "Молода 
Громада" в Станис.лавові. Редактор: Іван Ставничий. 

~вступна стаття говорить про новий .лад, який прийшов :по віковіч

ній нево.лі, на вільній українській землі. Попри плекання .любови до 

друкованого слова, до .літературних творів, журна.л буде класти осно

ви під са'Мостійність Української Народньої Республики. Журна.л буде 
виповняти поступовий, демократичний зміст на національному rрунті. 

В цьому числі находимо: Поезії Юри Шкруме.ляка: ·У во.льні дні 
з вольних сонет. Бєрнштерне Бєрнзон, 'Вір.лине гніздо, Марійки Під
гірянки: поезії: На згарищах, Ка.лина, Вертається воля. Юл. Місокевич: 

Прірва (з оповідання "Verratera" з 1914), Марка Черемшини: йордан -
01повідання з воєнної недолі на Гуцульщині в часі світової війни. Ва

силя Пачовського, "Роман Великий" траrедія в 5-ти діях і інші. Крім 
цього залові.ли свою співпрацю: Бачинський Микола, д-р Евшан Ми

кола, Заклинський Рост., О. Кобринська, Ант. Крушильницький, д-р О. 

Назарук, Вас. Пачовський, Стефаник Вас. , Струтинський Мих" д-р Три

льовський Кир. , д-р Цегельський Льонгин, Черемшина Марко та інші. 

"Прологу" вийшло тільки одне число. 

"ФРОНТОВІ ЧАСОПИСИ" 

"Самохоmик", що виходив ще в часі світової війни в коші УСС. 
Був це журнал гумору та сатири. Співпрацювали в ньому Угрин Без
грішний, Лотоцький Антін, Л. Лепкий та інші. 

За часів української державно'Сти вийшло два числа "Самохотни
ка", що по nереході нашої армії за Збруч приймає назву "Республи
канський Самохотник" . Журна.л ілюстрував О. Кури.лас, Л. Лепкий та 
інші. 

"Схід" ч. 1. Вийшло на Різдво 1918 року, в 2000 при·мірників. Ви
дає: "rрупа Схід", тижневик, для стрільців та козаків. Займається 
майже виключно справами війська на фронті, а зокрема тої групи, яка 

його видавала. 

"У. С. С." часопис, що виходив при Бриrаді УСС десь в м. березні 
або з кінцем .лютого 1919 року. Бо згадку -про це, подибуємо в "Гро

мадській Думці" (що ·Виходи.ла в Рудках) з дня 18 березня 1919 р. 
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Часопис призначений для українських жовюр1в у полі. Полевий пош
товий пост 4:9. Редаrував А. Бабюк (Ірчан). 

"Бомба" полевий сатиричний журнал, що ·вийшов 1під Великдень 
1919 р. при І-ій Бриrаді УСС. в 300 ·лримір. з текстом друкованим, 
а ілюстрації літографовані. Уложили Іван Іванець та Л. Лепкий. Теми 
брав журнал з військового та цивільного життя так фронту як і за
пілля. 

Є там сатира на Нач. Команду в зв'язку з реорганізацією бриrади 
УСС. Відносно цивільної влади то сатира :npo нафту, та господарку 
в запіллі. 

В зв'язку з цим є там таке оголошення: 
Паспорт на виїзд за кордон 15.000 грив. Дозвіл на вивіз 1 цист. 

нафти 50.000 грив. Дозвіл на вивіз парафіни 100 кr. 10.000 грив. Доз
·віл на вивіз харчів від війська 50.000 грив. Перепустка 50 грив. Звіль
нення з війська 40 грив. 

Думкою цього "цінника" є представити мале прив'язання до фрон

ту і боєвої сили армії. 

Є ще й таке оголошення: "Надднілрянські .полковники ·пошукують 
цею дорогою вояків. Зголошуватися в готелі "Уніон" в Станиславові. 

Це натяк на це, що під весну, тоді як на фронті горіло, цілі .маси над· 
дніпрянських старшин формували в Станиславові військові 'Частини. 

Були ще офіціяльні органи деяких наших державних Секретарія

тів, а саме: 

Вісник законів і розпорядків державних західньої О. У. Н. Р. Віст

ник Державного Секретаріяту Військових Справ. Розпорядки і обіж

ники Державного Секретаріяту освіти і віросповідань т. зв. Вістник 

Державного Секретаріяту Шляхів. 

Кожний із Секретаріятів видавав дорогою отсих своїх органів роз

порядки, закони і т. п. Виходили вони в міру .потреби. 

,,СВОБОДА" 

Почала виходити в березні 1919 р. •Станиславові, по1 з'їзді тру· 

дової партії. По суті "Свобода" тільки відновила своє вцдавництво, 

бо виходила до того часу як орган української нац.-дем. партії під 
редакцією секретаря партії д-ра Ст. Барана. За часів української дер

жавности появлялась "Свобода" раз в тиждень під редакцією Мих. 
Струтинського. Співпрацювали д·р С. Баран, д·Р С. Витвицький та 

інші. 
Перестала виходити ло 6 числах в наслідок :подій на фронті. 

"ВОЛЯ" 
Був це тижневик, що виходив короткий час у Станиславові літом 

1919 р. Саме тоді українські війська відступали за Збруч. Був це ор
ган Громадського Комітету, в склад якого входили представники тру

довиків, радикалів чи соц.-демократів. Редаrував "Волю" Мих. Стру
тинський, а співпрацювали д-р Рудольф Скибінський, д·р Богдан Чай-
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ківський, д-р Мирон Кордуба та інші. Кошти видавництва покривалися 
в цей спосіб, що трудовики давали папір, а соц.-демократи оплачували 

друкарню. "Волі" вийшло тільки кілька чисел. 
На загал, преса ЗОУНР має характер симптоматичний для свого 

часу й •Пануючих у ньому настроїв. Почуття ·волі, на яку з тугою жда

ли цілі покоління, розсаджує груди наших тогочасних видавців і ре

дакторів. Кожне повітове містечко, що другий грамотний громадянин 

зраджує видавничі й редакторські амбіції, деколи неспівмірні до 'Ква

ліфікацій. Очевидно з ·бігом петрифікації умовин і цей газетний потоп 
був би улягся в якихсь більш унормованих формах. Та до цеї петри
фікації було, на жаль, далеко. Кипіло життя, а з ним у кипучому стані 
находилися наші пресові ембріони. Навіть офіціози мали в ті 'Часи 
характер ефемерид так щодо зовнішнього оформлення, як щодо суті 

й засягу свого зацікавлення. Здебільша наші офіціози бували такі, 
що журналістична їх частина була одна, а урядова друга. Бувало, що 
газету, ·призначену для армії, редаrували люди, які з військом не мали 

ні фактично, ні формально нічого спільного. "Цивільний" дух аж 
надто ~проникав такі "військові" газети й часом докочувався до за

кликів, за які військовий чоловік :повинен би станути під воєнний суд. 

Теж саме почуття волі приводило деяких наших людей до пропо

відування гасел, які підкопували основи нашої молодої Держави. До

казом цього радянофілм:ька чи навіть большевицька політика такої 

хоч би "Республики", в якій, за малими виїмками, працювали люди, 
що з большевизмом не мали нічого спільного. От можна було, то й 
творили "опозицію" проти власного уряду, бо ще в Австрії навчилися 
того, що бути льояльним супроти уряду - не випадає. 

В цілому наша преса з 'Часів Визвольних Змагань - це дуже ха
рактерисrнчний і вимовний документ, яким колись послужиться іс

торія. 

-·-
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Рецензії: 

ПИСАНА І<РОВ'Ю й БАГНЕТОМ 

ВЕЛИКА КНИГА: "УКРАУНСЬКА ГАЛИЦЬКА АРМІЯ" 
Л. ШАНКОВСЬКОГО 

Майбутній історик української книги, зокрема з ділянки історії, 
-не зможе зробити українцям у вільному світі докору: Ця їх частина, що 

прибула на Захід після Другої світової •війни, спеціяльно вклала у книж

кову скарбницю України ряд книг, які матимуть постійну й високу 

вартість та які доказуватимуть беззастережну відданість .політичних 

втікачів своїй Батьківщині. 
В тяжких умовинах, в яких ці українці знайшлися, вони не тільки 

виконали ,почесно свій обов'язок у цій царині, - вони зберегли і до

повнили те, що в Україні смертельний її ворог намагається знищити 
без решти, uільш того, а навіть цього московсько-комуністичного оку
панта заставили ·вони зробити ряд видань, які без їх книжкової актив
ности ніколи не були б появилися. 

Пригадуємо: Енциклопедія Українознавства заставила окупантів
москалів України і їх .підручних видати так звану "Українську Енци
клопедію", реrіональні наші Збірники заставили їх випустити у світ 
архибрехливу "Історію міст і сіл України", монументальна "Археоло
гія України" проф. Ярослава Пастернака спровокувала Москву й Київ 
кинутися до .публікації і в тій ділянці, - і так далі. 

В якійсь мірі ста~.ся парадокс: у книжковій ділянці окупант Укра

їни веде контрофензиву, ·витрачує мільйони рублів і гори па1перу, щоб 

протиставитись тому наступові правди, провід якої перебрала у свої 

руки насамперед нау1шва й інтелектуальна верхівка т. зв. третьої емі

rрації. 

На полицях свіwвих бібліотек та наукових центрі~.. лежать уже 
поважні ·ваговістю правдивої інформації про Україну книги, що їх 

видала і видає дальше українська спільнота у вільному св1т1, ворог 
скрегоче від кожної з них зубами, але не всилі без них обоходитись, 

а ті в Україні, що не затратили ще українського серця і духа, читають 

їх потайки, як колись християни Сlіяті книги, вчаться з них і, дякуючи 

за ці книги, за цю правду, вірять в остаточну перемогу нашої Правди. 

Вінніпеr додає до' цього арсеналу української Правди те>пер ще 

одну й чергову свою вартісну книгу. Повний її заголовок: "УКРАУН
СЬКА ГАЛИЦЬКА АРМІЯ". Воєнно - історична студія, Вінніпеr, 1974. 
Вида1в хорунжий УСС Дмитро Микитюк. Всіх сторінок у книжці 396 
те!<'сту, повного історичних дат, звіті-в, порівнянь, таблиць та стати

стик. Слово автора з його життєписом та - і це каже найкраще ІПро 

нашу книгу - 40 сторінок бібліографії: Використана література (укра
їнська, московська, англійська, французька, німецька і польська), а 

вкінці показники військових частин, тематичний, географічний і по

казник імен. 
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Я з великою увагою не прочитав, а справді пережував книгу Л. 
Шанковсь1«0го. Вирівнюючи її мову, можу, як ніхто інший ствердити 
якісність її змісту, річевість і науковий опокій її реєстрації, з'ясувань, 
підсумків, висновків та заключень, неподибувану досі - а знаю майже 
всі наші видання про Визвольну Війну України 1917 - 1923 років і 
більшість їх маю у себе - скрупулятність в уточнюванню фактів, ІПО
дій і людей, таку ж основну, але й глибоку аналізу і~:торії Українськоі 
Галицької Армії, ·поодиноких її етапів, .походів і окремих дій, врешті 
насиченість цифрами, датами і прізвищами, яку має мало який наш 
історичний та документальний твір. Моя скромна співпраця біля цього 

монументального видання була справжньою ~приємністю вже хоч би 
то·му, що його автор - редактор Лев Шанковський, для якого маю 
най'Вищий подив за його працьовитість і найвищу шану за створення 
цього пам'ятника безсмертній та геройській УГА - десятками не~по

рушних джерел, документів, доказів і арrументів підбудував усе те, 

що було відоме про УГА з інших джерел і про що знаю здебільша і я, 

але водночас розкривав такі ж десятки незнаних ситуацій, ускладнень, 

буденних геройств у програх і перемогах, що від цього в мене, - я 

певний, що і кожного, хто прочитає цю книгу, - наростає тільки без

межна гордісrь на ту частину світлих і лицарських збройних сил Ук

раїни, яка загально знана •під скромною назвою Українська Галицька 

Армія. 

У цій історичній книз і є й страшні та болячі правдою сторінки 
про •відвічні наші гріхи й хиби, що рідше проявлялося в самій УГА, як 
у відношенню до неї своїх таки "братів", але Л. Шанковський розгля

дає їх спокійно, наче лікар рани й пухлятини, пробує знайти їх причи
ну, стверджує їх стан і наслідки та намагається знайти для них запо

біжні в майбутньому засоби. А втім ці "чорні рядки", - трансфразу
ючи заголовок спогадів з 1918-1920 рр. д-ра А. Чайковського, -
тільки тінь величнього й геройського подвигу Української Армії, яка 
від звичайного стрільця до найвищих конмандантів була, є і буде зраз
ко-м національної армії з найвищим патріотизмом, почуванням обов'яз
ку слу*би своїй батьківщині, вірности своїм прапорам і свому прово
дові, стійкістю в усяких, хоч яких лячних положеннях та перспекти

вах, від~порністю на всякі руйнуючі впливи й аrітації, просто леrендар
ною - якщо мати на увазі жахливі об'єктивні ум·о'Вини дії цієї Армії 
- боєздатністю і вірою в ·Перемогу своєї слушної справи, врешті тією, 
ми сказали б, мітичною суцільністю ордену хрестоносних лицарів, яка 

в'язала і в'яже всіх вояків УГА, казала їм теж після зложення зброї 
творити суцільну когорту для боротьби з ворогами іншими засобами 
та змогти .передати на'Віть черговому поколінню, - своїм дітям і вну
кам - частину свого духа служби, жертвенности і вірности Україні. 

Редактор Лев Шанковський входить з книгою "Українська Галиць
ка Армія" в почет великих і справжніх істориків. За ним уже цілий 

ряд книг з нашої новішої історії, він один з двох чи трьох наших істо

риків-дослідників та аналітиків, зокрема у воєнно-військовому секторі 

минулого України. У книзі, про яку мова, його науковий досвід і до-
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свід пов'язувати з прикметними тільки йому ориrінальністю підходу, 
ясністю виводу та теплою любов'ю до ІПредмету своїх студій, за якими 
не може він сховати без решти серця колишнього вояка УГА, згодом 

діяча УПА і щирого патріота. На мій скромний погляд, історик і по 

винен бути таким: насилювання фактів належить до статистикі'В і ча

сописів, цитування своїх творів і чужих джерел до бібліографів. Усі 

українські історики - від М. Костомарова до Б. Крупницького і О. 

Оглоблина - водночас патріоти Україин, і Лев Шанковський входить 
у їх лаву з достойним дорібком. А коли він поставить коло своєї сту

дії "Українська Галицька Армія" ще таку ж, може й більшу кількістю 
сторінок "Історію Української Повстанчої Армії", над якою працює 

від років і яку, крім нього, ніхто так як він написати не зможе, україн

ська наука віддасть йому одне в поважних, заслужених місць. 

Ще кілька рядків про видавця книги Дмитра Микитюка, заходами 
якого вийшла та, без якого фанатичної відданости і вірности УГА, 

вона, ця історична книга, ледви чи й коли була б появилася. Цей 
скромний, може аж заскромний у відношенні до• себе, колишній вояк 

України, спершу УСС а потім вояк УГА, також зразок і доказ, з якого 

складалася ця світла й бойова когорта нашої Землі. Він тільки хорун

жий У·СС, але з тих, що залишаються біля прапора своєї частини до 

останнього моменту свого життя. І коли не можуть віддати йому свою 

останню краплину крови та останній віддих, віддають усі свої дні і всі 

свої сили. Дмитро Микитюк всі свої матеріяльні засоби, .придбані в де

сятках років жертвенним та муравлиним трудом, віддав у користь укра

їнської справи. його щедру руку знають багато із наших великих 

культурних починів, його пожертви в цій ділянці обраховують на 

близько півсотні тисяч долярів. Але найбільш серця, праці і гроша 

віддав Дмитро Микитюк "своїй" Українській Галицькій Армії. Він не 
тільки зібра1в книгозбір до історії УГА, якому не було рівного, але 

цю свою бібліотеку передав разом з 30 тисячами долярів Інститутові 

ім. Липинського у Філядельфії; він не тільки писав та пише про УГА, 
її частини і її вояків, але ·знає історію та особовий склад УГА, як, ма

буть, ніхто інший із сучасників. Найважніше: Дмитро Микитюк видав, 

- не організуючи ніяких видавництв чи комітет або спілок, - чотири 

грубі томи матеріялі'В до історії УГА, без яких не обійдеться ніякий 

майбутній історик. Видав своїм коштом спомини ген. О. Удовиченка 

"Україна у війні за державність" (Вінніпеr, 1954, 178 сторінок, і ця кни

га вже майже вичерпана), публікацію "Полковник Василь Вишиваний" 
та ряд інших книг. Він заплянував також видати обширну бібліогра
фію про УГА, а при кінці 1976 року появилася книга п. з. "Процес ген. 
Тарнавського" . 

Мабуть я не буду самітний, коли скажу: Дай нам Боже найбільш 

Левів Шанко'Вських і Дмитрів Микитюків, а їм дай Боже здоров'я 

і силу, бо їх .праці і духа так •потрібно тепер нашій Україні. 

("Канадійський Фармер, 26-ro січня 1976) 
144 



Матвій Стахів 

ІСТОРІЯ УІ<РАїНСЬІ<Ої ГАЛИЦЬІ<Ої АРМІІ 
Лев Шанковський: УКРАУНСЬКА ГАЛИЦЬКА АРМІЯ. Воєнно-іс

торична студія. Видання хорунжого УСС Дмитра Микитюка. Вінніпе!, 

Манітоба, Канада, 1974. Стор. 386, б ситуаційних карт фронту і 25 таб
лиць. Ціна 20 долярів. 

Перед нами нова праця проф. Лева Шанковського з ділянки воєн
но-історичної науки про українські збройні <:или. Це перша історія 
Української Галицької Армії методою ·воєнно-історичної науки. Це 
об'ємна книга, що охо·плює 386 сторінок друку великої вісімки. Автор 
використав усі належні джерела, •проаналізував їх стійкість і на ц1и 

основі накреслив всебічний образ організації і дії цієї Армії в баєвій 

обороні відновленої соборної української державности. 

Автор розподілив увесь матеріял в окремі розділи й підрозділи, 
які дають читачеві легкий перегляд. Головні розділи цієї праці такі: 

І. Воєнний потенціял Галицької Армії і її противників. 
П. Народження й ріст Української Галицької Армії. 

ПІ. Стратеrія Української Галицької Армії: А) Політичні й воєнні 
цілі Української Галицької Армії. Б) Сrратегічне керівництво Армії. 
В) Польсько-українська війна. Г) Лемківщина й Закарпаття у визволь
ній війні. r) Українська Галицька Армія в Придніпрянській Україні. 

IV. Організація й тактика Української Галицької Армії. 

V. Епілог. 

Ці розділи й підрозділи в свою чергу поділені •відповідно до свого 
змісту на окремі дальші підрозділи, що особливо є корисне для образу 
дій. Разом цих ·Підрозділів є 72. 

Велику цінність має праця з огляду на свою до·кументальність. 

Численні таблиці представляють стан потенціялу Західної України. Ух 
уложив автор на основі джерельних матеріялів. Для кожного свого 
твердження автор подає належні джерела і на цій основі устійнює хід 
подій. Самозрозуміле, що автор при тому висло•влює також свій кри
тичний погляд на ті чи інші постанови рішальних чинників україн
ських, або противників . Проте, з огляду на документальність цієї пра
ці, кожний читач має можливість виробити також свій власний погляд 

на дану ситуацію чи подію. 
Автор користувався відповідною літературою й архівними джере

лами не лише українськими, але й чужими: англійськими, німецькими, 
французькими і .польськими. В книжці поданий добрий перегляд цих 

джерел. 

Подба•в також автор при кінці книжки про конечні, добре уложені 
показники. Ух є кілька: 1. Показник в ійськових частин, з'єднань та ус
танов різних армій; 2. Тематичний показник; 3. Географічний показ
ник; 4. Показник імен. Ці показники дуже nолегшують читачеві знай
ти в книжці те, з чим він бажає ближче ознайомитись, не будучи при
мушеним кожним разом шукати в змісті книжки даної теми, військо
вого з'єднання чи особи. 
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Проф. Л. Шанковський дає нам першу того роду повну, всебічну 
й документовану працю про УкраїнсьІ)у Галицьку Армію воєнно-істо

ричною методою. Це означає, що 'Він ставить собі за,вданням дати саму 

історію цієї Армії, дає нам також потрібне державно-ттолітичне насвіт
лення. 

Щойно ця праця проф. Л . Шанковського завершує повний образ 
визвольної боротЬ'би Західної України в роках 1918 - 1920 проrrи 

в кілька разів більшого nольського воєнного потенціялу, не кажучи 
вже про те, що в тому 'Часі відновлена rпольська держава була під 

дбайливою опікою Франції під кожним оглядом: мілітарним, фінансо

вим і міжнародно-політичним. Хоча автор створив цю свою останню 

працю у стисло· науковий спосіб, він пише легким стилем і в спосіб, 

зрозумілий для кожного освіченого читача. Треба сподіватись, що ця 

книга знайдеться в руках усіх національно-громадських діячів та буде 

підручнююм для ~пізнання Великого лис·юпада 1918 р. у Західній Укра
їні, як .передумови реалізації суверенної соборної державности України. 

("Америка", 31-го жовтня 1975) 

КНИЖКА ПРО ВЕЛИКИЙ СУДОВИЙ ПРОЦЕС 
З 1919 РОКУ 

НОВЕ ВАРТІСНЕ ВИДАННЯ ВІННІПЕrУ 

В 'Черз і видань невтомного кол. УСС Дмитра Микитюка, який влас
ним коштом поклав на полиці нашої історичної науки ряд книг, що 

без них не зможе обійтися ніякий майбутній дослідник доби в Україні 
1917 - 23 рр. ( чоrrири томи документальної публікації "Українська 
Галицька Армія", генерал О. Удовиченко "Україна у війні за держав
ність'', 400-стор. воєнно-історична студія проф. Л. Шанковського "Ук
раїнська Галицька Армія" та кілька менших), - маємо чергову працю: 
"Процес генерала Мирона Тарнавського в 1919 р.". 

Сама книжка невелика, у ній усього 72 сторінки та й із тих аж 19 
сторінок забрала повна документації стаття проф. Л. Шанковського 

"Ген. М. Тарна,вський і договір УГА з Добрармією ген. Денікіна", яка 

дуже обrрунтовано написана, бо ж головним закидом на процесі ген. 

Тарнавського був закид його "зради" УГА та домови з ген. Денікіном. 
Прикро, але •понад ІПів століття nізніше аж треба було Дмитра 

Микитюка, щоб історія дістала до,кумент про згаданий в заголовку 

книжки процес. Чому аж 50 років, про це дещо сказав видавець на 
З-ій стор. обгорт~и к-нижки, з якої довідуємось, що протокол процесу 
ген. Тарнавського· вивіз із Киє•ва в 1920-му рї поручник УГА Євген 
Яворівський (пізніший автор книги про ген. Тарнавського "Вождь 
сто-тисячної армії", Львів, 1938 р. і друге видання у Вінніпеrу 1958 р., 

він теж журналіст і редактор (помер 11. 11. 1954 р. в Детройті). Архів 

переховувався ~в брата Корнила Яворівського, теж старшини УГА (~по
мер в Лос Анджелес 1975 р . ), а •пізніше .переданий разом з іншими ма
теріялами видавцеві до його виключної диспозиції. Таким чином, ори-
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rінал ·Протоколу процесу, що його зробив стенографічно сотник штабу 
Начальної Команди УГА, Ганс Кох, на диво не дуже пошкоджений зу· 
бом часу, зміг бути вперше опублікований. Видавець зробив добре, 

що зберіг у ньому всю 1'Одішню мову і правопис, бо документів ніхто 

й ніколи не виправляє. Маємо ще один високої 'Вартости документ 

про часи наших світлих та і трагічних змагань за державність України 

та про історію геройської і лицарської Української Галицької Армії 

зокрема. 

Ті, що куплять і 1прочитають <:ухий фактами, питаннями прокуро

ра, відповідями достойного підсудного і його найближчих співобви

нувачених та арrументами оборони протокол "Процесу ген. Мирона 
Тарнавського 'В 1919 р.", - краще зрозуміють, чому на публікацію 
цього незвичайної ваги історичного документу треба було· підождати 
аж понад 50 років. 

Оправа в тому, що трагедію УГА з її "чотирикутником смерти" та 
тими 40-тисяч "цвітами, які ·зів'яли галичанам", згідно з піснею, <:при· 
чинила не одна перемога ворожої зброї і не смертельний обруч санк· 
цій Антанти, яка тоді, як і тепер, ставала на відбудову Росії. Багато до 

тої трагедії спричинилися і ті рідні "кола", котрі в одноцілій, дисци
плінованій, високій своєю мораллю і патріотизмом Галицькій Армії 
бачили загрозу для своїх безпідставних мрій про здійснення партійних 
утопій на <:ході Европи, та в час, коли УГА в осінніх дощах і болотах 

дослівно гола і боса тягнулася обавами з ІJІівживими кіньми й возами, 
на яких лежали в тифозній гарячці вояки і старшини УГА, - майже 
пальцем не кивнули, щоб цей стан направити . Більш того. Ті кола 
стримували виплату грошей для УГА, зате тягнули з <:об ою цілі поїзди 
з сукном, одягом і чобітьми, аж .поки ті по·їзди попали 1в руки боль
шевиків або поляків, як воєнна здобич. 

І коли Начальний Вождь УГА, геройський генерал Мирон Тарнав

ський .плакав (дослівно плакав!) над трагедією своїх вояків у тих тяж
ких умовинах в судовій залі та, щоб рятувати свою "тифозну армію" 
від шабельних ма<:акр червоної голоти, домовився про єдиний у той 

час рятунок з ·переходом у запілля ген. Денікіна та про ліки, бандажі 
і харчі для тієї армії, - то частина української історіографії ~пів сто
річчя намагалась фальшувати дійсність та говорити про "зраду" ген. 

Тарнавського . От тому і боялась опублікувати такий документ про 

ту "зраду", яким є протокол процесу ген. Тарнавського . 

Правда, цей прот·окол пробували друкувати. Але всі спроби роз

бивались об суперечки, що саме викинути, або викреслити з нього, 
Бо повний його текст бив по декому і зривав з декого незаслужений 

німб. 
Але тепер з цим скінчилось. Книга надрукована і її рукопис у без

печному місці: кожний, хто схоче його пров ірити, не матиме трунощів. 

Саме у цьому вартість книжки, про яку мова, а заслуга за її видання -
для видавця, колишнього хорунжого УГА Дмитра Микитюка. 

Анатоль Курдидин 
("КанадіІtський Фармер", 31-ro трав·ня 1976) 

147 



Віцrуии на вицання 
11

УГ А
11 

НАС БУЛО П'ЯТЬОХ БРАТІВ-ВОЯКІВ .. . 
Історія Української Галицької Армії - це велика та поважна пра

ця. Признання авторові ще більше видавцеві. Ви присвятили 'Все своє 
життя зібранню тих матеріялів та захованню їх для нащадків. Ваші 

зусилля та Вашу працю схарактеризував би я найкраще словами Лесі 

Українки: 

Ми на вбогім, сумнім пе~ело·зі 
Будем сіять барвисті кв1тки. 
Будем сіять квітки на морозі, 
Будем лить на них сльози гіркі. 

Честь та слава Вам за те! 

І від сл із тих горячих ростане 
Та льодова моцна кора, 
Може квіти зійдуть і настане 
Ще й для нас весняная •пора. 

Читати ту історію бувшому учасникові тих подій є дуже болюче. 

Давні спомини та пережиття встають в душі, да1влять і мучать, немов 

давно загоєна рана, з котрої сплило дуже багато крови. 

Нас було п'ятьох ·братів. Чотирьо·х служило цісареві, а трьох Ук

раїні. Жаль, що наші 'Мрії та наміри не с-повнилися. Але ми змагалися. 

Кров 111ролита не йде на марно. Може ті, що ~по нас прийдуть, прочи

тають Ваші книжки і поведуть діло далі. І може їм вдасться те, що 

нам не вдалось. 

Щиро Вам 1відданий, 

Нью йорк, 28 травня 1976. 

Інж. Мирослав Колтунюк, 

кол. поручник УГА. 

ТРИВКИЙ ПАМ'ЯТНИК УКРАїНСЬКІй ГАЛИЦЬКІЙ АРМІЇ 

Історія - це не тільки вчителька і виховниця нових поколінь; істо
рія - це теж пробудителька сумління народу і його національної сві
домости. Історична пам'ять відограє велику ролю в житті кожної 

нації; особливо важна вона для Українського Народу в наших, дуже 

тяжких для нього, часах. Тому так важливо зберігати історичні доку

менти і факти, бо це ж немов метрика і життєпис народу. 

В поневоленій Україні під різними претекстами окупаційна влада, 

при співпраці рідних коляборантів, старається знищити якнайбільше 

історичних пам'я11ок, архі•вних матеріялів та важливих документів, не 

вагаючись при тому навіть організувати 1підпали бібліотек та руйну
вати могили борців за волю України. Окупанти знають, що знищивши 
історичну пам'ять народу, лекше буде його засимілювати. 

Тимбільш потрібно зберегти ті історичні документи, які опини

лись у вільному світі, включно зі споминами учасників з-бройної бо

рот1>би з часів Першої світової ~війни, яких вже все менше між нами. 
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Іхні спомини - це важне джерело інформацій про події того часу. 

Свідомий важливости того завдання, хор. УСС Дмитро Микитюк 

присвятwв понад 20 років праці та свої фінансові засоби справі зібран

ня і видання документів до історії Української 1Галицької Армії. Про

тягом довгих літ він збирав матеріяли й заохочував учасників тоі 
боротьби писати• спомини, упорядко,вував їх та видавав ·один том за 
одни·м. За~вдяки його заходам і жертвенній ·праці вже вийшло п'ять 
томів матеріялів до історії УГА та інші ЮІижки, зв'язані з тими подія

ми. Без розголосу він муравлиною працею створив тривкий пам'ятник 

тим відважним борцям УГА, яким довелось вести повну посвятw бо

рот1:>бу за незалежність України в нез•вичайно тяжких умовинах. До 
Української Галицьк<>ї Армії в почутті обов'язку супроти рідного на

роду голосились ті, яких ідейність і патріотизм були рушієм до герой
ських 1по1двигів. У грубих томах, виданих Д. Микитюком, читаємо про 

їх гаряче бажання здобути волю рідному народові, їхню самопожер1'ву 
і врешті про 1безборонність в обличчі 1пошести тифу, яка здесяткувала 

їх ряди. На жаль "встоятись не було сили". Це була в ·першу чергу 
вина тих численних байдужих, які 1в тому важному часі не включились 

в бороть'6у за "бути чи не бути" самостійної України. 

Збірники матеріялів до історії Української Галицької Армії, про 
які мова, мають для Українського Народу велику вартість. Це мону
ментальна .праця та великий дар прийдешнім пок<>лінням. І неодин 
з майбутніх істориків з вдячністю згадає ім'я видавця і мецената Дми
тра Микитюка, який зберіг і врятував ті важлИ'Ві матеріяли та упоряд
кував і видав їх. 

Варто подумати про їх переклад на англійську мову, щоб також 

чужннецькі історики' могли користуватись тими збірниками докумен
тів у своїх 'Працях. 

Дарія Кузин 

Трентон 30-го липня 1976. 

(Примітка видавця: Пані Дарія Кузик - це дружина інж. Дмитра Кузика, ре· 
даткора місячника "Наш Голос" у Трентоні). 

П'ЯТЬ ТОМІВ - ЦЕ ТРИВАЛИ й ПАМ'ЯТНИК ДЛЯ УГА 

Небуденний твір - цінна книга УГА - закінчена. П'ять її томів 
- це тривалий історичний пам'ятник для УГА. Це є фундаментальний 

реєстр героїчних баєвих подій за визво1лення України. Ця книга буде 
звітом учасників боротьки за волю і незалежність Української Держа
ви. Щиро-сердечна подяка буде для видавця-мецената п. Микитюка, 
б. УСС, від б. то•варишів зброї, а для тих, що прийдуть по нас, зали
шиться клич "proprio vigore pro sa\ute Ukraine" (власними силами за 
волю України). Ця книга, це історія наших світлих визвольних зма

гань, що буде мати великий вплив на будучі українські поко·ління для 
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продовження військової традицн, яка є важливим ЧИ'НникЬм в буду

rванні та розбудові нашої державности. 

Були rпоети, ІПисьменники, історики та ·вчені з різних наук, що ста
ралися впливати чи то на події чи на життя народу, але досі мало зна

ємо людей, що<> з таким запалом, з такою пожертвою та витратою 
часу стали на п'єдестал нашої 'Новітньої історії - історії українського 

війська, яке відновило традицію військового духа і дало почин до про

довження цього чинника, що причиняється до могутности народу. Це 

ідеаліст, меценат і 1патріот, що не жалів труду та матеріяльних видат

ків на ~видання цілости воєнних .подій УГА, це п. Дмитро Микитюк. 
Подив і ~пошана для п. Микитюка за цю неоцінену та корисну ттрацю 

для загального добра сучасности й будучности. 

З глибокою пошаною та стрілецьким привітом 

Ваш Володимир Флюнт, 

'6. підхор. УСС і четар УГА 

Бостон, ЗСА, 20 серпня 1976. 

ПРИЗНАННЯ АВТОРОВІ, ПОДЯКА ВИДАВЦЕВІ! 

"Українська Галицька Армія - воєнно-історична студія" - це одна 
з найбільших і найосновніших досі виданих праць про Українську Га

лицьку Армію. 

Авторові Леrвові Шанковському належиться велике ·признання за 
таку со·лідну, о·б'єктивну і серцем писану працю, бо ж автор був тоді 

ще юнак в Українській Галицькій Армїі, ділив її долю й недолю і знає 

всі її світлі моменти й тіні. 

Як автор Лев Шанковський заслужив собі на велику подяку за на
писання згаданої студії, так видаrвець бувший Український Січовий 

Стрілець з 1914-го року Дмитро Микитюк заслуговує на ще більшу 
похвалу. Бо те, що ми діждалися п'ятьох томів матеріялів до історії 

УГА і, як шостий том, воєнно-історичної студії "Українська Галицька 

Армія", це виключно заслуга Дмитра Микитюка. Він довгими літами 
збирав матеріяли і найважніше своїм власним коштом ці матеріяли 

видав. 

Видавець - Дмитро Микитюк - •присrвятив безсмертній та герой
ській Українській Галицькій Армії все своє повоєнне життя. До сьо
годні не знайшовся такий фанатик, який був би піднявся такого ве

ликого діла. 

Одно мене сильно дивує. Зі 100 тисяч кол. 'Вояків УГА, думаю, що 
бодай 5 процент живе у вільному світі, то вида1вець повинен був дру
кувати всі .п'ять томів ·ПО 1,000 примірників, а в дійсности друкував 

лише по 500 примірників кожного тому, бо не знайшлося більше по
купців на згадану історію УГА. Сумно ... 

Трентон, ЗСА, ЗО вересня 1976. 
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СКАРБИ, БЕЗ ЯКИХ НАЦІЯ ПЕРЕСТАЛА Б ЖИТИ! 

Не маю слів, щоб гідно подякувати Вам за Вашу, таку глибоку 

прихильність до мого покійного чоловіка й до мене та за цей жерт
венний труд, що його нам посвячуєте. Це може робити тільки справ
ді шляхетна й благородна людина і за таку благородну людину ми 
вважаємо Вас не тільки в цьому одному випадку, хоч це для нас без
прикладна посвята і незглибиме добро, але перечитуючи tВашу видав

ничу діяльність, збирання пам'яток з наших Визвольних Змагань й по
борювання безмірних труднощів, особливо фінансових, це щось таке 
надзвичайне, бо на цьому 1полі Ви, Дорогий Пане Хорунжий, справді 
тільки один воїн, що рятує честь і пам'ять нації, бо другого Вам по
дібного, на жаль, не має. 

Здається мені, що наша українська громада ще цього як слід не 
зрозуміла, що Ви вигребуєте з-1під :пороху забуття, ще неоцінені скар
би, за які 1боролись і 'Вмирали наші воїни.-герої та без яких не можна б 
виховувати молодого покоління і нація перестала б жити. Честь Вам 
і велика вдячність від нас усіх, що стали на таку благородну дорогу 

та хай Всемогучий Господь Вас кріпить, наділяє силою й терпиливістю 
та у всьому Вам допомагає у Вашій дальшій благородній і корисній 
праці. 

Лист від Вас з посвідченням про передачу воєнних !Пам'яток мого 
чоловіка до Осередку Української ·Культури й Освіти у Вінніпеrу я 
одержала і ще раз складаю Вам за труд і Ваше щи.ре серце глибо·ку 

свою подяку. 

Залучую також світлину і короткий життєпис покійного 'ЧОЛО'Віка 

і буду вдячна Вам за •поміщення в 5-му томі "Історії УГА". Може ко
лись хтось згадає його добрим словом, бо мій чолов·ік до своїх обо

в'язків ставився дуже строго. 

Закінчуючи цих кілька рядків, ще раз і ще раз глибоко за все 
Вам дякую і прошу Всевишнього, щоби сторицею tВас винагородив. 

З глибокою до Вас пошаною 

Щиро' 'Віддана Ваша Стефанія Артимович 

Чікаrо, 16 жовтня 1976. 

(Примітка видавця: Пані Стефанія Артнмович - це дружина кол. поручника УСС 
Ан. Артимовича). 
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Кассіян Теодозій. 
хорунжий УГА 

КАССІЯН ТЕОДОЗІй 

хорунжиА УГА, 

ЖМЕРИНКА 

Станція Жмеринка - це вузлова 

станція, де схрещувалж:ь дороги на 

Київ, Одесу, Могилів і Проскурів. Там 

були ждальні і тунелі із вигідними ви

ходами до nоїздів, щоб не потрібно 

було рискувати й ~переходити рейки. 

Ждальня була ·повна хворих на тиф 

вояків УГА; між ними вже були й мер

ці. 
До Бару я мав виїздити із това

рового двірця. Поспішаючи туди, я 

бачив перед ждальнею стрільця УГА 

(приблизно· 28-30 років), який у 

тонкій військовій '6люз і трясся :поси-

нілий від зимна і ходив скоро туди- й 

назад по двірці. Хоч ще снігу не було, 

але надворі було справді дуже зимно 

і віяв морозний вітер. Цей стрілець 

напевно вийшов з лічниці; коли захо-

рував було ще те.пло, тому й не мав якогось ІПлаща. 

Вертаючись з товарового двірця •побачив я на станції збіговисько. 
Підійшов і я і бачу - лежить той стрілець на торах, перерізаний по
їздом попід груди, повно крови, розкинені внутренносrі. Каз·али, що 
кинувся під льокомотиву ... 

Не було ні ліків, ні теплого одягу; стрільці здавали собі справу 
з грізної ситуації. На фронті бились як льви, у запіллю мовчали і ги
нули. Перед долею всі '6ули рівні - від рядовика до генерала. 

Я мусів спішити назад на то•варовий двірець і прийшов туди як
раз, коли над'їхав по·їзд. З одного вагону вийшло двох стрільців; 

під1пираючись взаємно, дійшли до станції і один упав перед дверима, 

а другий відкрив ще двері й безсило впав на долівку . . . Останками 
сил ще сказав, щоб з вагону забрали трьох товаришів. Кинулись при

сутні і з вагону витягли трьох трупів ... 
Таких і подібних випадків було безліч. Вдома мами синів вижи

дали, жінки чоловіків , діти '6атьків . .. і молились. А вони спочивали 

вже в землі рідної України. 
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Станиця Бувших Українських Вояків УГА в Едмонтоні, Канада. 

Перший ряд з ліва до права. Сидять: поручник УГА Григорій Байрак, поручник УГА Михай
ло Голинський, пані Ірина Буцманюк - книговод Окружної Військової Команди в Самборі 
в 1918-1919 рр., згодом дружина сотника УСС і мистця Юліяна Буцманюка, поручник УГА 

о. Василь Чопей - голова Станиці, сотник УГА Григорій Турко. 
Другий ряд з ліва до права. Стоять: старший десятник Михайло Трач, вістун Михайло Лу
бик, вістун Іван Біденчук, вістун Михайло Шевців і стрілець в УГА а підСТІаршина в чужій 

армії Мирослав Ткачук - секретар Станиці. 



КОРОТКИЙ НАРИС ДІЯЛЬНОСТИ СТАНИЦІ УГА В ЕДМОНТОНІ 

Перші основуючі сходини українських ветеранів - бувших вояків 
УГА, з участю 15 членів відбулися 20 лютого 1968 р. в 'ПриміщеНЕі на
шого члена - побратима Володимира Батицького. Тоді вибрано Упра
ву .Станиці в такому 'Складі, а саме: Сотник УГА Григорій Турко -
голова, четар Мих. Голинський - заступник голови, ~поручник Осип 
Юркевич - секретар, вістун Михайло Шевців - скарбник, стрілець 
Мирослав Ткачук - член Управи. Поручник УГА о. Василь Чо1пей -
капелян Станиці. 

На цих Сходинах зібрано членських внесків в сумі 50 долярів. 
Вкоротці наша Станиця мала 42 членів, а тепер числить 12 діяльних 
членів. В 1973 р. вибрано поручника о. В. Чопея головою і він очолює 
Станицю і сьогодні. 

За час існування Станиці померли такі члени: 1) Промотор існу
вання Станиці сотник Юліян Буцманюк, мистець-маляр nомер 30 груд
ня 1967 р. 2) Д-р Степан Грабар, четар УГА, помер 3 червня 1970 р. 4) 
3) Інж. Володимир Батицький, хорунжий, ~помер 30 червня 1970 р. 4) 
Д-р Микола Залеський, хорунжий, ІПомер 10 серпня 1970 р. 5) ОсиІП 
Юркевич, поручник, помер 15 грудня 1970 р. 6) Інж. Микола Фляк, 
помер 23 травня 1973 р. 7) Священик Петро Іванець, поручник, помер 
25 травня 1973 р. 8) Михайло Голинський, четар, о·перовий співак, 
помер 1 грудня 1973 р. 9) Микита Слюзар, залізничий механік УГА, 
помер 10 травня 1975 р. 10) Михайло Шевців, вісту-r1 УГА, помер 1 лис
топада 1975 р. 11) о. д-р професор Василь Лаба, начальний капелян 
УГА, nомер 10 листопада 1976 р. 

В коротці діяльність Станиці УГА представляється так: І. Кож
ного року, в часі Зелених Свят, члени нашої Станиці беруть на місце
вому цвинтарі участь в торжественній Панахиді за поляглих героїв, а по 
Панахиді від:буваються Сходини, на яких вшановується nам'ять по
мерлих побратимів урочистою мовчанкою з відповідною доповідю. 
11. Листопадові Роковини. Наші члени кожного року беруть участь в 
Листопадовім Святі, 'Відзначують ці історичні Роковини святковими 
Сходинами, а в катедрі св. йосафата учащають в торжественній св. 
Літургії в наміренні українського народу і в Панахиді за ~поляглих на
ших геріїв. Ці Листопадові Свята відбувають спільно з другими ве
теранськими орган ізаціями як Станиця Братства бувш. Українських 
Вояків І дивізії УНА, Пласт і УКЮ. ІІІ. У похоронах членів-побрати
мів всі члени Станиці обов'язкового беруть участь. Домовина покій
ного українськ·ого вояка є вкрита національним нашим nрапором, а 
трьох членів несе вінок з червоними маками з відповідним написом на 
синьо-жовтій ленті . IV. Наша Станиця є членом місцевого Відділу 
КУК та бере участь у всіх національно культурних імпрееах і торже
ствах, які відбуваються з рамени Відділу КУК 

За Управу .Станиці УГА: 

о. Василь Чопей - голова М.ирослав Ткачук - секретар 
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СТАН ЧЛЕНІВ СТАНИЦІ УГА В ЕДМОНТОНІ В ГРУДНІ 1976 РОКУ 

1) Поручник УГА о. крило шанин Василь Чо~пей - голова Станиці. 
2) Сотник УГА Григорій Турко. 3) Поручник УГА Григорій Байрак. 4) 
Старший десятник Михайло Трач. 5) Десятник Олександер Косе. 6) 
Десятник Степан Василевський. 7) Вістун Іван Біденчук. 8) Вістун Ми·
хайло Лубик. 9) Стрілець Мирослав Ткачук. 10) Стрілець Дмитро 
Шульган. 11) Пані Ірина Буцманюк. 

Похорон о. д-ра Василя Лаби, Нач. Капеляна УГА 16 
листопада 1976 р. в Едмонтоні. На знимці: Митрополит 
Максим, Єпископ Ніль і секретар Патріярха йосифа І о. 
д-р Іван Дацько. Вінок несуть члени Станиці Бувш. Укр. 
Вояків в Едмон.тоні: перший, з ліва до права: вістун Ми
хайло Лубик; другий, з капелюхом в руці, Мирослав Тка
чук, секретар Станиці, третій, по середині: вістун Іван Бі
денчук. 

155 



З rАЛЕРІУ СТАРШИН УГА 

АРТИМОВИЧ АНТІН 
поручник УСС і сотник УГА 

Нар. 24. 2. 1894, село Брусне Ста
ре - Любачів. rімназія Перемишль. 
Пласт. В 1914 р. Леrіон УСС. Ране
ний 3 листопадана 1914 р. на горі 
Ключ. За бої на Маківці орден 

"Сіrнум Лявдіс". Бій під Болехо

вом 29 травня 1915 р. і моск. по

лон. Поворот з полону 1917 р. В 

Чортків. офензиві командант сотні 

в 1-шій бриrаді УСС. Висока Тех
нічна Школа в Празі в 1923 р. Ти
тул інжбнера економії. Поворот в 
1925 р. до Галичини. Директор 
"Укр. Щадниці" в Перемишлі. В 
1944 р. еміrрація до Німеччини. 
Від 1945 - 48 голова Таборової Ра
ди в Реrенсбурз і. Голова Братства 
УСС. Член ветер. установ. Сеньйор 
Пласту. В 1948 приїзд з дружиною 
до Чікаrа. Голова "Самопомочі", 
голова Братства УСС, член Управи 
"Вільне Українське Козацтво", го
лова Контр. комісії Парафії св. Во
лодимира і Ольги. Помер 6 листо
пада 1973 р. в Чікаrо і там похо
ронений. 
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БАЧИНСЬНИИ ВАСИЛЬ 
сотник УГА. Д-р прав 

Нар. 15. ІІІ. 1892 р. в селі Рахи
ня, Долина. rімназія Перемишль. 
Право у Львові. В Першій світо
вій війні поручник на італ. фронті. 
Від перших днів листо1пада 1918 в 
УГА. Як командант 2-го куреня в 
14-ім полку 7-ої Львівської бриrа
ди здобував Бережани. За цю по
біду Диктатор ЗО УНР д-р Є. Пет
рушевич підніс його до ранrи сот
ника. Після здобуття Києва тиф . 
В Галичин і згодом диплом д-ра 
прав на львівському університеті. 
Адвокат в Тернополі. Оборонець 
політичних в'язнів. Культурний і 
політичний діяч. За •Політичну ді
яльність сидів двократно у поль
ській тюрмі. Опівредактор щоден
ника "Новий Час" у Львові. В 1943 
ро ці член ВійсьКО'ВОЇ Управи Ди
візії "Галичина". З рамени УНДО 
1955 р. член Укр. Нац. Ради. Пред
ставник американського щоденни

ка "Свобода". Дописувач до укр. 
і нім. преси. Помер 24 березня 1956 
р. в місті Інrольштадт в Німеччині 
і там похований. де ВС 19 липня 
1919 р. підніс до ранrи сотника. 



БАБЯІ< ПАВЛО 

поручник УГА 

Нар. 25. ІХ. 1897 р. в Курниках 
Шляхтинецьких. rїмназія Терно
піль. Старш. Школа в Єrендорфі. 
В рядах 36 піх. полку італ. фронт. 
Від листопада 1918 р. УГА. В боях 
за Львів командант чети в курені 
сот. Бачинського. В Чортків. офен
зиві командант сотні в курені сот. 
Бравна. За Збручем фронт проти 
денікінців і большевиків. В Чоти
рикутнику смерти п'ятикратний 
тиф. Під Махнівкою 28 квітня 1920 
р. польский полон, з якого поща
стило втекти. 

Вищий однорічно-торговельний 
курс для абітурієнтів і ·право на 
тайнім_ Українсь~ім університеті у 
Львов~. Ф1лософ1я у Кракові. Емі
rрація у Відні. В таборі у Зальц
бурrу учитель і згодом директор 
в Українській Приват. Реальній 
rімназії. 
До ЗСА прибув 15. ХІІ. 1949 р. 

Працював спочатку в Чікаrо у фаб
риці, а відтак у Кооперативі "Са
мопоміч'', а згодом в ЩадничоПо
зичковій Спілці "Певність" ДQ сер
пня 1968 р. Живе на пенсії в Чіка
rо. 

БАЛИЦЬІ<ИА ЛЕОПОЛЬД 
сотник УГА 

Нар. 11 листопада 1873 р. в Ста
ниславові. По закінченню учитель
ської семінарії в Станиславові учи
тель в Бурштині. В 1904 р. управи
тель 6-клясової школи в Роздолі 
над Дністром. Резервовий стар
шина австрійської армії. По розпа
ді Австрії за Української Держави 
повітовий командант міста Жида
чева. По переході УГА за Збруч 
був викладачем в Старш. Школі 
Піхоти УГА в Гуті Чугорській біля 
Кам'янця. Викладав службовий 
правильник, тактику і суть стріль
би. Тут перебув щасливо двократ
ну пошесть жахливого тифу. Пе
реїхавши по війні на Закарпаття 
учителював в селі Довге, а потім 
був управителем горожанської 
Школи в Хусті. 15 березня 1939 
р. в'язень мадярського концентра
ційного табору у Варяляпош. По 
звільненню переїхав до ЧСР і 'В 
місті Брні жив з і своєю родиною 
до смерти. Помер 21 травня 1951 р. 
в Брні і там похований. 
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Д·р БОйІ<ОВИЧ АНДРІй 
поручник УГА 

Нар. 11 грудня 1893 р. в Калуші. 
rімназія в Станиславові. Клясична 
філософія у Львові. Старш. Школа 
в Єrендорфі . Четар 33 піх. пол. на 
російськім фронті. В часі рос. ре
волюцїі вів станицю для братання 
з рос. вояками. По переїзді 33 111. п. 
на ал1:1банський фронт, скоро
стрільний курс в Мостарі, столиці 
Герцеrовини. В УГА командант 
Войнилова. Вишкільний сrаршина 
скорострільної сотні в Стрию. В 
Чортк. офензиві командант скоро
стрільної сотні. За Збручем у Жме
ринці тиф. 5-та Херсонська див. 
Інтернований в Ланцуті. За неле
rальний перехід до ЧСР в'язень 
Домб'я. В 1924 диплом доктора 
філософїі у Відні. Професор rі'М
назії в Бережанах. Еміrрація в Ні
меччині. Професор укр. rімназії в 
Реrенсбурзі. Приїзд до Чікаrа 1949 
р. Чотири роки праці в готелі, 10 
років в гуртівні книжок. Живе на 
емеритурі в Піт'ГСбурзі з дружи
ною і з сином Ростиславом. 
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БАЧИНСЬКИЙ ЕВГЕН 

старшина УГА 

Нар. 1898 р. в селі Рахиня, Доли
на. Пмназія в Перемишлі. Як од
норічний доброволець був в ав

стрійській арм~ї на італійськім 

фронті. Від листопада 1918 р. УГА. 
Всю Визвольну боротьбу перебув 

в боях з поляками і больше•вика

ми. В Чотирикутнику смерти тиф. 
Після повороту до Галичини в 1920 
р. університет у Познані. Учитель 
в українській приватній rімназії в 
Рогатині і Перемишлі. За німець
кої окупаційної влади, з доручен
ня Проводу ОУН зорганізував і 
очолив укр. поліцію в Рогатині. 
Командант української t11оліцїі в 
Підгайцях і Ходорові в 1941 - 1944 
рр. Перед приходом большевиків 
еміrрація в Австрії, згодом у Ба
варїі. До Канади прибув 1948 р. 
Помер 11 липня 1963 р. у Монт
реалі. Він був рідним братом сот
ника Василя Бачинського коман
данта куреня в 13-тім полку 7-ої 
Львівської бриrади УГА. 



БУЦМАНЮК ІРИНА 

вояк УГА 

Нар. 28 січня 1898 у Львові. rім
назія в Самборі. В рр. 1918 - 1919 
книговод Окр. Військ. Команди в 
Самборі. За Збручем книговодець 
Заліз . Дорожної Військ. Управи у 
Жмеринці. Черевн. тиф. 25 грудня 
1919 р. дружина сот. УСС Юл. Буц
манюка - начальника Зал. Дорож. 
Військ. Управи. Відворот з Дієвою 
Армією УНР до Галичини 1920 р. 
Виїзд до Відня. Табори УГА в ЧСР. 
Педагогічний іспит і абсолюторія 
філософії у Празі 1927 р. Приїзд 
до Галичини. Вища То·рговельна 
Школа у Львові 1938 р. Приїзд до 
Кракова 1939 р. Праця в укр. бан
ку. Еміrрація до Німеччини 1945 
р. П'ятирічна праця як управитель
ки кравецьких курсів у Мюнхені. 
Приїзд з родиною до Канади 1950. 
В Едмонтоні праця в організаціях: 
Ліrа Укр. Катол. Жінок, "Добра 
Воля", Музейна Секція, і Станиця 
Бувш. Вояків Української Галиць
кої Армії. Муж Юліян, сотник УГА 
і маляр-мистець nомер 30 грудня 
1967 р. у 83 р. життя. Живе в Ед
монтоні, а син Богдан в Лос Ан
джелос, Каліфорнія. 

ДОРОШ о. ЛЕВ 
вояк УГА 

Нар. 9 грудня 1891 р. в Золотни
ках, Підгайці. rїмназія у Львові. 
Богословські студії у Львові 1917 
р. в Рідному Війську від січня 
1919 р. в Групі от. Долуда. Фронт 
проти поляків коло Янова і Город

ка. Участь в Чортківській офензи
ві. Здобуття Києва. Чотирикутник 
смерти. Трикратна пошесть жах

ливого поворотного тифу. Лічни

ця в Києві (за денікінців) і в Оде

сі. Б но·возформованій частині 
ЧУГ А в Одесі сотенний і курінний 
писар. Від'їзд до Вінниці. Висту.п 
галичан проти большевиків. Роз
зброєння галицьких частин 111оля
ками. Польський полон в Тухолі. 
Тут стріча зі своїми дв-ома рідни
ми братами Ярославо•м і Євгеном. 
По звільненню з полону 1920 р. вис
вячення митроnолитом Шептиць
ким на священика, 14 грудня 1920 
р. Парох в Янові коло Львова і в 
Городку. В 1943 еміrрація в Сло
ваччині і Німеччині, в 1951 р. в 
Англії. Приїзд до ЗСА в 1958 р. 
В 1958 р. парох в Сент Пол. Мінн. 
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ГОРОДЕЦЬІ<Ий о. СТЕПАН 

четар УСС 

Нар. 31. 7. 1894 р. в м-ку Бов
шовець, Рогатин. rімназія в Рога
тині, матура у Відні 1916 р. Від 
серпня 1914 р. в Леrіоні УСС. Бої 
в Карпатах 'На Маківці. В бою в По
туторах (Бережани) в вересні 1916 
р. як підхорунжий попав в рос. 
полон . Утеча з ·полону. Приїзд до 
Коша УСС у Вижниці. Ступінь хо
рунжого. Бої під Львовом. В Чорт
ківській офензиві як четар ране
ний nід Бережанами. За Збручем 
тиф. В 1920 р. ІJЗ ~повстанськім за
гоні от. Шепеля. В рядах Дієвої 
Армії УНР аж до ліквідації армії. 
Богословські студії у Львові 1920 
р. Висвячений на священика мит
рополиrом А. Шептицьким 28 лю
того 1926 р. Парох в Липиці Го
рішній і Долішній, Урмані, Дрище
ві (Бережани). Еміrрація в Німеч
чині (Мюнхен)- Приїзд до ЗСА. 
Парох в місті Рочестер. Будова но
вої церкви. Помер 24 жовтня 1974 
р. Нагороджений Хрестом Заслуги 
і Хрестом Симона Петлюри. 
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ДЗЄДЗИІ< І<ОРНИЛО 
старшина УГА 

Нар. 1894 р. в селі Черче - Рога
тин. rімназія в Рогатині. Від серп
ня 1914 р. в Леrіоні УСС. В Карпа
тах в 1914 - 1916 рр. участь в боях 
з москалями. В вересні 1916 р. в 
бою з мос1<алями на горі Лисоня 
біля Бережан попав в російський 
nолон. В часі російської револю
цїі, за Української влади в Києві 
1918 р. праця в офіційному органі 
Української Центральної Ради "У
країнський Голос". Поворот до Ко
ша УСС у Вижниці на Буковині. 
Участь в перебранню влади в Ро
гатині 2 листопада 1918 р. В УГА 
від листопада 1918 р. Чортківська 
офензива. Відворот за Збруч. В 
Чотирикутню<у смерти двократний 
тиф, плямистий і поІJЗоротний. Піс
ля злу1<и УГА з Червоною армією 
залишається в Україні . По закін
ченню Педагогічно-Технічного Ін
ституту учитель в Умані. В р. 1938 
зліквідований большевиками в 
місті Умань. Залишилися по нім 
дружина і діти. 



" 

ГОШОВАТЮІ< ДЕНИС 
сотник УГА 

' 

/ 

Нар. 1892 р. в місті Городенка. 
Гїмназію з укр. мовою навчання 

закінчив в Коломиї. В часі І-шої 

світової війни як командант сотні 
І-го боснійського полку австр. ар

мії відбув всю воєнну кампанію на 

італ. фронті. На чолі з і своєю сот
нею в нічнім запеклім бою в Аль
пах (Тироль) здобув гору Monte 
Metella de Galio, яку не могли здо
бути дві австрійські бриrади. По 
розпаді Австрії зразу зголосився 
в листопаді 1918 р. до рідного вій
ська і вже в половині грудня 1918 
р. виїхав з Коломиї як командант 
Коломийського куреня 24 піх. пол
ку ім. гетьмана П. Дорошенка на 
фронт під Львів і згинув в кри
вавім бою з ~поляками 28 грудня 
1918 р. в наступі на село Кривчиці 
під Львовом. 

(Подав командант 1-го гармат. 
полку І-шої Бриrади УСС сотник 
.Ярослав Курилюк. Помер 26 верес
ня 1960 р. в Грейт Фоллс, Монта
на). 

ГУБЧАІ< МИХААЛО 

сотник УГА 

Нар. 2. ХІІ. 1880 р. в Смолянці -
Тернопіль. Гімназія і університет 
Львів. В австр. армії запасний стар
шина 72 1піх. полку. Вишкіл від
був в Мукачеві (Закарпаття). 
Старшинську Школу у Відні 1902 
р. Війну в рр. 1914 - 1918 закінчив 
в ранзі поручника на італ . фронті 
в Альпах (Тироль). Бід листопада 
1918 р. УГА. Командант постачання 
у Підволочиськах. Референт пос
тачання при Окр. Військ. Команді 
в Тернополі. За Збручем тиф у 
Жмиренці. Після війни nрофесор 
української rімназії в Коломиї, 
1923 р. Директор укр. rімназії в 
Тернополі від 1926 аж до розв'я
зання її польською окупаційною 
владою 1930 р. Заточенець у ко
рінній Польщі. Директор приват
ної дівочої rімназїі в Тернополі . 
Голова Т-ва "Бесіда" і сирітсько
го захисту у Фундації князя Ос
трозького. Еміrрація в Саксонії 
1941 р., згод'<>М у Баварії. До ЗСА 
прибув 1949 р. і живе постійно в 
Чікаrо. деве 1 марта 1919 р. під
ніс його до ранrи сотника. 
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ГУКАЛО АНДРІЙ 
однорічний вістун УГА 

Нар. 8. ХІІ. 1901 р. в Яворові. 

rімназія в Перемишлі. Від листо
пада 1918 р. в УГА. З четою добро
вольців неуспішний напад на за

лізн. станцію Судова Вишня 21 
листо·пада 1919 р. Приїзд чети 13 
грудня 1918 р. до Жовкви. Теле
фоніст в команді "Група Північ". 
При 14 бриr'аді УГА як охорона 
Дністра проти румунів. Чотирикут
ник смерти. З Кінною бриrадою 
УГА от. Шепаровича Зимовий По
хід на чолі з ген. Павленком. Під
поручник кінно-запор. ІПолку Зап. 
дивізії на чолі з сот. Литвиненком. 
Бої з Червоною армією. Роззбро
єння Дієвої Армії УНР ІПОляками. 
Інтерновання у Вадовицях. В'язень 
Доб'я. До Канади 1921 р. Народний 
діяч і патріот в громадській, вете
ранській і церковній ділянці. На
городжений орденом "Лицар За
лізного Хреста". Ініція-гор і основ
ник Відділу КУК у Мон'!'реалі. По
чесний член Відділу КУК. Стало 
живе з родиною у Монтреалі. 
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ГУРКО mлн 

четар УГА і адвокат 

Нар. 16. ІІІ. 1896 р. ІВ с. Красне, 
Турка . rімназія Самбір. В штабі 
75-ої мадяр. дивізії як перекладач 
слов'янських мов. Рятунок невин
них селян від шибениць за підозру 
в шпіонстві на донос жидів. Старш. 
Школа в Тро.пав на Шлеську. Італ. 
фронт 1918 р. Від 2 листопада 1918 
р. в УГА. Зорганізував сотню до
бровольців і участь з нею на фрон
ті у "Групі Крукевичі" під Мос
тиськами. В часі офензиви Галлєра 
перехід до ЧСР. Табор в Німець
кім Ябліннім. Студії у Празі. Дип
лом д-ра прав у червні 1923 р. Кон
ціпієнт в адвоката в Тячеві коло 
Хусту. Поворот до Галичини. Ад
вокат в Заліщиках. Два місяці під 
большевиками. Втеча на Захід 1939 
р. Суддя в Лежайську. Начальник 
суду в Дуклі. Суддя ІВ Дрогобичі. 
Еміrрація 1944 р. Табор в Реf'ен
сбурrу в 1946 - 1948 рр . Приїзд до 
ЗСА 1949 р. Фабрична праця у 
Клівленді. Власник півгодинної 
радіо-програми у Клівленді в 1952-
1969 рр. Участь у ветеранських ор
ганізаціях. 



ЗАЛЕСЬКИР1 ОСИП 
четар УГА 

Нар. 16. IV. 1892 р. в с. Тростя
нець малий, Золочів. rімназія Зо
лочів, студії ІПриродничих наук 
Львів і Відень, там теж музика в 
консерваторіях. Воєнну службу в 
австр. армії в 35-ім (Золоч.) полку 
відбув на рос. фронт~. Старш. Шко
ла у Штернберrу на Моравах. ~~ 
перекладач рос. мови в австр. 7-ІИ 
армії був приділений до 18 само
стійної бриrади в КаР'патах, зго
дом до епеціяльних телефонічних 
станцій в Чернівцях, і в березні 
1918 р. до команди міста .Могилів 
над Дністром. В листоІПадІ 1918 р. 
зголосився до "Окремого Загону 
Низових Козаків" у Могилеві, але 
на заклик Уряду ЗО УНР вернувся 
до Галичини і був приділений до 
Групи "Стари~ Самбір", яка зай
мала фронт вщ Хирова по чеську 
границю. Згодом ця Група стала 
частиною І-ої Гірської бриrади 
УГА, яка 15 травня 1919 р. , відтята 
від ІІІ-го Корпусу, перейшла до 
ЧСР. Табор в Ліберці. Адьютант 
Укр. Бриrади в ЧСР. Приїзд 1948 
р. до Бофалло, ЗСА. 

КАССІSІН ТЕОДОЗІЯ 
хорунжиА УГА 

Нар. 12 червня 1895 р. в Устєчку 
біля Заліщик. rімназія Перемишль. 
У війні з 95 ·піх. полком австр. ар
мії італ . фронт. Роз·пад А•встрії за
став його на відпустці дома. В пер
ших днях листопада 1918 р. зорга
нізував відділ добровольців і роз
зброював мадярські частини, що 
вертали з України. В боях з поля
ками і москалями перебув всю Виз
вольну війну. В Чотирикутнику 
смерти плямистий тиф. Після роз
броєння галицьких частин поляка
ми в квітні 1920 р. перебув поль
ський полон в таборі в Тухолі на 
Поморю. Звільнений з полону, о
женився і 1930 р. ІПереїхав з роди
ною до Коломиї, де заложив влас
не торговельне підприємство. В 
1944 р. виїхав на еміrрацію до Ні
меччини, а згодом до Баварії. До 
ЗСА прибув 1949 р. на постійний 
побут у м. Трентон. Член основник 
укр. кат. парафії св. йосифа і ве
теранських організацій. Помер 19 
серпня 1965 р. в Трентоні і там по
хований. 
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І<ОТОВИЧ ВОЛОДИМИР 
отаман УГА 

Нар. 12 Х. 1877 р. в Демні, Жи
дачів. Гімназія з відзначенням 
Львів. Університет Львів. У'Читель 
і праця у шкільному інспектораті 
Стрий. Ініціятор і голова "Учит. 
Взаїмної Помочі" у Бібрці в 1905 
р. Участь в "Бояні" і заступник ди
ригента о. Ос. Нижанковського. 
Праця в "Соколі" в Стрию, органі
затор оркестри і її участи у Здви
зі "Соколів" і "Січей" у Львові 
1914 р . Отаман (майор) австр. ар
мії. Медаль "Сіrнум Лявдіс". Ко
мандант табору полонених у Яро
славі. Від 1918 р. в У·ГА. Коман
дант Окр. Військ. Команди Стрий. 
За Збручем тиф. Переїзд через Ру
мунію до ЧСР. Табор в Нім. Яблін
нім. Від 1923 р. у Стрию, управи
тель учит. Жіночої семінарії, пра
ця в Музичнім Інституті. За німців 
заступник !Посадника міста Стрий. 
Еміrрація до Словаччини 1943 р. В 
Німеччині табор у Карльсфельді 
1946 р. Побут в Берхтесrадені. По
мер 19 липня 1948 р . у Мюнхені. 
Дружина і дочка живуть у Філя
дельфії, ЗДА. 
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І<ОЛТУНЮІ< МИХАИЛО 

сотник УГА 

Нар. 1890 р. село Тарнавка, Пше
ворск. Гімназія в 1908 р. в Пере
мишлі, а правничі студії на уні
верситеті у Львові. Покликаний до 

авС1'р. армії в 1914 р. до 102 полку 
полевої артилерії. На рос. фронті 

в 1916 р. важко ранений. По виду
жанню як адьютант запасної ба
терії 102 артил. полку. Від 9 лис
топада 1918 в УГА. Окр. Військ. 
Команда Стрий. Артилерійський 
референт ІІІ Корпусу УГА і в тім 
характері !Перебув українську Виз
вольну боротьбу в Галичині і Ук
раїні. Літом 1920 р. з Групою ген. 
Кравса переходить до ЧСР і пере
бував в таборах 111олонених в Лі
берці та йозефові. В 1926 - 1930 рр. 
закінчив в Празі Високу Школу За
граничної Торгівлі. Диплом тор
говельного інженера. 

РозпорядК{)М Держ. Секретаря 
Військ. Справ з дня 1 марта 1919 р. 
був піднесений до ступня сотника. 
Праця в обе;з,печеневих інституці
ях". Помер у Львові 5 грудня 1971 р. 



КОЛТУНЮК РОМАН 

четар УГА 

Нар. 1895 р. в Тарнавці, Пше
ворск. rімназійна матура в 1913 р. 
в Перемишлі, а правничі студії на 
університеті у Львові . В 1914 р. по
кликаний до австр. армії як хорун
жий •попав в 1915 р. в московськ. 
полон. По революції 1917 р. вер
тає знову до австр. армії. В лис
то·паді 1918 р. зголосився до УГА 
і в рядах І-го Гал. Кор.пусу був в 
Тернопільщині ранений в бою з 
поляками. По видужанню перене
сений до 11-го Гал. Корпусу ·і тут 
стає адьютантом Стаційного ко
манданта 11-го Корпусу. В тім же 
характері переходить на Україну. 
В серпні 1920 р. з Гру~пою Кравса 
переходить до ЧСР. Табори інтер
нованих •в Ліберці і йозефові. В 
1922 - 27 рр. Гірнича Академія в 
Пшібрамі. Диплом гірничого ін
женера. Праця у Львові де і помер 
22. IV. 1975. Автор воєнних спо
минів "З кліщів смерти" (Гл. "У
країнський Скиталець", 1922 - 1923 
рр.). Четар Роман Колтунюк це 
рідний брат сот. Михайла і четаря 
Мирослава Колтунюків. 

КОЛТУНЮК МИРОСЛАВ 

четар 7 гармат. полку УГА 

Нар. 11 липня 1900 р. село Тар
навка, Пшеворск. rімназія Львів -
Перемишль. Вр. 1914 австр. служба 
в 102 гармат. •полку ІПолев. арти
лерії. Старш. Школа артилерії. Іта
лійський фронт. Від 8 листопада 
1918 р. УГА. Окр. Військ. Команда 
Стрий. Грудень 1918 р. фронт під 
Мостисками. Перший старшина в 
батерії nop. Ерліха. Командант ба
терії в Групі от. Чорного в Гуса
кові - Перемишль. В ·березні 1919 р. 
в батерії сот. Медведя, 7-ма Львів
ська бриrада. Чортківська офен
зива. Похід на Київ. Чотирикутник 
смерти. Фронт з ден ікінцями і 
большевиками. 5-та Херсонська ди
візія. Відступ до Галичини 1920 р. 
Перехід з Групою Кравса до ЧСР. 
Табор в Ліберці і йозефові. Гірни
ча Академія в Пшібрамі, ЧСР в 
1923 - 1928 рр. Диплом гірничого 
інженера. Від 1929 - 1939 р. праця 
в рідному промислі в Галичині. Б 
1944 еміІрація до Німеччини. В 
1948 приїзд до ЗСА. Член ветеран
ських організацій. Живе у Нью 
йорку. 
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НУПЧИН ІВАН 

хорунжий УГА І хор. СС. 

_ J-:Іар. 21. VIII. 1895 р. село Маті
шц1, Коломия. rімназія в Коломиї. 
Австрійська служба в 22 ІПіх. пол
ку. Старш. Школа у Відні. Розвід
чий лещетарський відділ. Ранений 
8 березня 1915 р. в Карпатах. Як 
командант чети 27 жовтня 1915 р. 
Р.а.нений в бою К_?ЛО Почаєва в ро
сшському полон~. Звільнений в ря
дах СС ТЯЖІКО ранений В бою 3 ЛЮ
ТОГО 1918 р. під Арсеналом на Пе
черську. Лічниця в Коломиї. В ря
дах ІІІ куреня 24 п . ~П. ім. гетьм. До
рошенка визвольна боротьба з ~по
ляками. Чортк. офензива. В бою 
під Борщевом 15 липня 1919 р. 
тяжко ранений. Мешканці села Вол
ківці врятували від поляків. В Ко
ломиї за приналежність до УВО 
з~суджений на 6 літ тюрми. Через 
Н1меччину, Францію прибув 1927 р. 
до ЗС1?-, в 1928 р. до Канади, до 
Калrар1. В 1940 р. в канад. армії 
при цензурнім відділі КоролівськоІ 
Кінної Поліції Довголітня ІПраця в 
Год.со~ Бей Ко. Член вет. органі
зац1й 1 член Уnрави Відділу КУК. 
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ЮЗЮН НОРНИЛО 
сотник УГА 

Нар. 24 вересня 1892 р. в с. Три
бокі·вці, Бібрка. rїмназія Бучач. З 
?~-им піх. полком австр. армії рос. 
1 1тал. фронти. В липні 1918 р. на 

італ. фронті малярія. По розпаді 

Австрії, з доручення деве вишко

лив у Чорткові в травні-червні 1919 
р. чотири сотні саперів і став ко
мандантом куреня. В Чотирикут
нику смерти тиф. В часі злуки 
~А з Червоною армією врятував 
св1й саперський курінь від ліюві
даці~ .. і 1перейіl!ов з ним до Дієво! 
Ар~н УНР. В~д 1921 р. студіював 
хемн~ у Вищій Технічній Школі у 
Дан.~11у. З дипломом інженера 
хем~1 в 1929 р. праця в Королівській 
Гут1 ~а Шлеську. Еміrрація 1944 р. 
до ~tмеч~ини. Табор у Берхтесrа
дею. Прюзд 19~9 р. до ЗСА. Пра
ця у сталевари~ в м. Честер біля 
Філ~дельфії. Член Т-ва Укр. Інже
н~р1в, ОбВУА, "Самопоміч", Від
д~л УККА у Честер. Помер 25 квіт
ня 1969 р. у Честер і там похова
ний. 



ЛУШПИНСЬНИИ о. ІЛSІРІОН 
полевиА духовник УГА 

Нар. 28 вересня 1884 р. село Пи
липче, Борщів. rімназія Бучач. Бо
гословські студії Львів. Висвяче
ний Митр. Шептицьким 1909 р. 
Парох у Солотвині, Богородчани 
і Соколів, Бучач. Участь у повіто
вій "Просвіті", Сільськ. Господарі, 
Українбанку в Бучачі. За Україн
ської Держави організував добро
вольців і збирав по селах одежу 
та харчі для УГА. Від червня 1919 
р. в УГА. Капелян у Вишколі УСС 
в Ялтушкові на Поділлі. Двократ
ний тиф. По'Ворот з України 1921 
р. Парох у селі Соколів, Бучач. В 
часі пацифікації арештований. Усе 
майно nоляки знищили. Не виїхав 
на еміrрацію, не перейшов на при
мусове nравославіє, від вивозу на 
Сибір скривався в rпідпіллю. Від 
1959 р. жив у сина-дентиста в Пе
ремишлянах. Помер 20 березня 
1962 р. Масова участь вірних в по
хороні у родинному гробівці у Три
бухівцях, Бучач. Другий син жи
ве коло Чікаrа. 

ЛЕБЕДОВИЧ о. ІВАН 
капелян УГА 

Нар. 2 вересня 1890 р. в Горайці, 
Чесанів. rімназійна матура 1910 р. 
в Перемишлі. Богословські студії 
в Перемишлі. Висвячений 5 грудня 
1915 р. Катехит виділових шкіл у 
Сяноці . Капелян у Вишколі І-ої 
австр. армії в Семигороді. В 1918 
капелян 77 піх. полку на італій
ському фронті, ~полон у таборі Ка
сіно. Звільнений з іПолону з вес
ною 1919 р. В УГА капелян І-го 
Корпусу УГА. Відворот за Збруч. 
Капелян І-ої лічниці у Вінниці. В 
часі злуки з червоними учитель 
для неграмотних. З роззброєнням 
галицьких бриrад поляками ~по
лон у Ялівці (Львів). Після звіль
нення з полону сотрудник у Віжом
лі коло Судової Вишні. 
В 1944 еміrрація до Німеччини. 

В 1949 прибув до ЗСА. Парох укр. 
католицької церкви у Філядель
фії. Живе зі своєю дочкою Ромою 
і зятем - лікарем д-ром Миро
славом Навроцьким у Філядельфії. 
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млrлляс СЕМЕН 
сотник УГА 

. 'tl 
Нар. 5 травня 1886 р. у Винниках 

біля Львова. rімназія у Львові. Ор
ганізатор тайного гуртка на уні

верситеті у Львові. Право у Львові. 

Основник Правничого Кружка ІПри 

"Академічній Громаді". Участь у 
боротьбі за український універси
тет у Львові. Член Головного Ви
ділу Т-ва "Просвіта". В 1908 р. за
снував при 24 (колом.) ттіх. полку 
у Відні курс для неграмотних. У
читель у Господарській школі в 
Милованю. Інспектор при Краєвім 
Т-ві "Сільський Господар". Воєн
ну службу відбув на рос. і італ. 
фонтах. Від листопада 1918 р. в 
У·ГА. У деве референт 1r1остачан
ня зброї й муніція для УГА. Роз
порядюом деве ч. 5, 31 січня 1919 
р. піднесений до ранrи сотника. В 
серпні 1919 р. член спільної деле
rації УГА і Дієвої Армії УНР до 
Польщі у справі виміни rполонених. 
Просвітянський діяч. 17 літ ди
ректор канцелярії Головного Виді
лу Т-ва "Просвіта". Підручники 
просвітної діяльности. До ЗСА 
~прибув 1949 р. Тепер на емеритурі 
в ЗСА. 
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МИХАЛЮС ВОЛОДИМИР 
хорунжий УГА 

Нар. 22 жовтня 1899 у Грибоrви
чах Вел., Львів. rімназія Львів. 
Лєrіон УСС липень 1916. Бій у Ко
нюхові 1 червня 1917 р. і моск. по
лон в Дарниці. Курінь СС до роз
зброєння німцями. Поворот до Лє
rіону УСС. Від'їзд з Буковини і ли
стопадові бої у Львові. 10-та бри
rада і Чортк. офензива, під Ко
пичинцями в польський полон. 
Табор у Вадовицях. Утеча з табо
ру. 5-та Херсонська диrвізія. Пере
хід з групою Кравса до ЧСР. Та
бор у Ліберці. Поворот до Львова 
1923 р. Політехніка у Львові. Дру
рий перехід до ЧСР. Від'їзд з гру
пою Коссака на Україну. Диnлом 
інж. у Дніпропетровському мета
люрr. Інституті 1930 р. Арешт 1933 
р. Трирічне заслання в Архангел. 
лісах. Звільнений і лектор Матем. 
Інституту у Вологді 1936 р. Побут 
у Полтавщині. Вивіз 1943 р. до 
Німеччини. Праця у фабриці "Мес
сершмідт". Приїзд до Філядельфії 
1949 р. Член Управи ОбВУА. 



МИКИТЮК ДМИТРО 

пІдхорунжий УСС І хорунжий УГА 

Нар. 10 серпня 1897 р. в Раків
чик, Коломия. До rімназії ходив у 
Коломиї. В серпні 1914 р. Лєrіон 
УСС. В сотні rорука бої в Карпа
тах. Легко ранений 2 листопада 
191 5 р. під Семикі1вцями над Стри-
111ою. Постачання в 2-ій Колом. 
бриrаді під Львовом. В серпні 1919 
р. Старш. школа піхоти в Гуті Чу
горській. Тиф у Проскурові, дру
гий у Тульчині. В квітні 1920 р. 
утік з польського полону у Махнів
ці біля Козятина. В травні 1920 р. 
в 5-ій Херсон. дивізії і rповорот 
додолу. Праця в читальні "Про
світи", амат. кружку, "Рідній Шко
лі", молочарні. Писар комітету бу
дови "Нар. Дому" в Раківчику. За 
підозру 'В УВО тримісячна тюрма в 
Коломиї. До Канади прибув 1930 
р. Постійно у Вінніпеrу, 15-літня 
пра':.tя в укр. молочарні. Член Укр. 
Стр1л. 1Громади. Основник Станиці 
Сою~у Бувш. Укр. Вояків, її справ
ник 1 згодом голова. Видавець 5 
томів "Матеріялів до історії УГА", 
синтетична "Історія УГА" і інші 
видання. 

НЕСТОРОВИЧ ДЕНИС 

хорунжий УГА 

Нар. 28 березня 1898 р. у Львові. 
Гімназію закінчив у Львові. Воєн
на служба в І-шім полку кінної ар~ 

тилерії. Участь в боях на росій
ському, французькому, італійсько

му і сербському фронтах. Від лис
топада 1918 р. УГА. В пробоєвім 
курені УСС як підхорунжий ране
ний під Львовом в Сихові. По ви
лікуванню телефонічна сотня при 
штабі 11 Гал. Корпусу. Командант 
тел. сотні поручник Вол. Лучишин 
живе у Філядельфії. В цій сотні 
перебув всю укра:інську Визволь
ну боротьбу. За Збручем тиф. По 
роззброєнню галицьких частин по
ляками телеф. сотня увійшла в 
склад Дієвої Армії УНР аж до лік
відації. На тайнім Укр. університе
ті студіював право. В квітні 1929 р. 
диплом маrістра прав на польсько
му університеті у Львові. В 1932 р. 
суддя в Отинії. В 1941 р. началь
ник суду в Городку коло Львова. 
В 1944 еміrрація . В січні 1950 р. 
прибув до ЗСА і замешкав у Дет
ройті. 
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Д-Р НИЖАНКОВСЬІ<Ий ОМЕЛЯН 
поручник УГА 

Нар. 21 серпня 1895 в Рогатині. 
rїмназія у Льв01ві. Старшина ав
стр!йсЬ!<,?Ї армії. В осе-ні 1918 р. 
на ~талшському фронті затроєний 
rазами. Від перших днів листопа
да 1918 р. в рядах УГА. Бої на 
фронті 'Під Судовою Вишнею. У
часник Чортківської офензиви. В 
Чотирикутнику смерти двократ
ний тиф. Після війни піяніст, ком
позитор, м~зи~_<олог та професор 
музики у Вщю і Мюнхені. Вкінці 
пр~фесор музичної консерваторії в 
Kaip~ (Єгипет), куди виїхав був 
~ лщування туберкульози сугло
бш. В1д 1960 р. з дружиною-нім
кою у Берні, Швайцарія. Помер 
17 липня 1973 р. у 77-ім році жит
тя. ПохоJВаний в Берні, Швайцарія. 

Роспорядком Начальної Коман
ди Української Галицької Армії з 
1-го серпня 1919 р. піднесений до 
ступня поручника УГА. 
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Д-р НИЖАНКОВСЬІ<Ий МИРОН 
санітарниА поручник УГА 

Нар. 3. VIII. 1894 р. в Семигино
ві, Стрий. Гімназія в Стрию. В сер

пні 1914 р. Леrіон У·СС. В лютім 
1915 р. як саніт. медик в Гуцуль
ській сотні (командант сот. К. rут
ковський) брав участь в бою під 
Вю~ковом в Карпатах. В 1918 р. 
сают. ·поручник в І-шій бриrаді 
УСС, в рядах якої ~перебув всю укр. 
Визвольну боротfjбу. За Збручем 
тиф. По роззброєнню гал. частин 
поляками ттолон у Тухолі. Після 
в!йни лікар на Волині. В 1943 ку
р1нний лікар в дивізії "Галичина". 
Участь в битві під Бродами. Емі
rрація в Німеччині. Лікар з раме
ни "ІРО". В 1952 р. приїзд до ЗСА. 
Лікар в Балтіморі. В 1972 р. після 
важкої недуги перенісся до Кана
ди. Помер 17 травня 1976 в містеч
ку Вітби коло Торонта. Автор стат
ті "Пам'яті сот. УСС Клима rут
!_(О~~ького" (Гл.: "За Волю Укра-
1ни . Стор. 149. Історичний Збір
ник. Видала Управа Братства УСС. 
Ню йорк 1967. 



ПОДЮІ< ІВАН 
четар УГА. д-р медицини 

Нар. 31 травня 1896 р. в с. Каба
ки, Косів. rімназія Вижниця, ма
тура з відзначенням. Від серпня 
1914 р. Лєrіон УСС. В бою на Ма
ківці легко ранений. В жовтні 1915 
р. вдруге тяжко ранений в груди 
в бою під селом Раковець над 
Стрипою. Після вилікування інва
лід, не здібний до фронтової служ
би. Від 3 листоnада 1918 р. в УГА. 
Старш. школа піхоти в Коломні 
січень - квітень 1919 р. З станисла
вівським куренем 2~ої Колом. бри
rади перебув всю Визвольну війну. 
Чортківська офензива, відворот 
за Зброч, здобуття Києва, коман
дант застави на київському Ланцю
говому мості. Польський полон в 
Тухолі. Медичні студії у rрацу 1921 
р. Нострифікація у Львові 1926 р. 
15 літ лікар у Снятині. В 1939 в'я
зень ЧеКа у Снятині. В 1941 р. в'я
зень нім. тюрми у Станиславові. 
Еміrрація 1944 р. д<> Німеччини. 
Лікар у таборах Карльсфельд, 
Берхтесrаден. До ЗСА ІПрибув 1948 
р. Як лікар живе з родиною в Си
ракюзах, ЗСА. Член ОбВУ А. 

ПЕТРУНЯІ< МИХАЙЛО 
хорунжий УГА 

Нар. 1897 р. в с. Тишківці, Горо
денка. rімназія в Коломиї. В сер
пні 1914 р. в Лєrіоні УСС. Участь в 
боях в Карпатах. Чортківська о
фензива. Атак кінної сотні УСС в 
бою з поляками під Ласківцями. За 
Збручем командант чети кінної 
сотні УСС. В ранзі хорунжого у 
вересні 1919 р. ІПід Христинівскою, 
заатакував большевицький обоз 
і здобув 1,000 штук волів. Обоз 
охороняло 300 червоноармійців і 
10 скорострілів. В ЧУГА адьютант 
кінного дивізіону. 'В дивізії ген. 
Безручка командант кінної сотні. 
Табор в Каліші. За nриналежність 
до УВО два роки польської тюр
ми. Власне підприємство в Горо
денці до 1939 р. в 1943 ІВ дивізії 
"Галичина" командант жандарме
рії. На чолі сотні бої з Червоною 
армією над рікою Ельбою. Табор 
у Мюнхені. До ЗСА, до Чікаrа в 
1951 р. Участь в ветеранських ор
ганізаціях. 
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ТЕРЛЕЦЬКИЙ МИКОЛА 
сотник-пІиар УГА 

Нар. 29 квітня 1891 р. в Тустано
вичах, Дрогобич. rімнааія Дрого
бич. Участь в студ. заворушення~ 
на університеті .У Львові. Мед~чю 
студії в Крако~в1 1918 р. Як ЛІК~р 
в австр. армії на італ. фронті. Б1~ 
10 листопада 1918 р. в УГА як л1-
кар у Дрогобичі в ранзі сотника. 
(Дальша праця як лікаря в УГА є 
в його спогадах: "Моя служба в 
УГА", які друкуємо в цім томі). 
Після ліквідації таборів в ЧСР л1-
кар в Мукачеві і Берегові (Закар
паття). В 1922 р. •поворот до Га
личини. Лікарська практика в Тус
тановичах. Політ. і культ. діяч. 
Радний м. Борислав, аа німців по
садник того ж міста. Еміrрація до 
Австрії. На фальшивий жидівський 
донос 2-річна тюрма в Дахав. Ін
тервенція д-ра Ст. Витвицького у 
амер. влади і звільнення. В 1950 р. 

•приїзд до ЗСА на постійний побут 
до Нюарку біля Нью йорку. <:;тат
ті про саніт. службу УГА в "Л1кар
ському Віснику". Член Лікарсько
го Т-ва в ЗСА. Лікар в Нюарку. 
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TOMOPYr ТЕОФІЛЬ 
поручник УГА 

Нар. 2. ІІІ. 1891 в с. Василів, Зас
тавна, Буковина. rімнааія Чернів

ці. Університет у Празі. Старшина 
австр . армії з 41 піх. полком ІПО
пав на італ. фронті в полон. При
їзд до Станиславова 5 листопад.а 
1918 р. З доручення деве зорга
нізував автомобілеві 1варстати і пе
реїхав з ними ·за 3бруч. Тиф в Жме
ринці. Після зриву УГА з червони
ми з большевицької тюрми вря
тувався як ніби полонений австр. 
армії. Приїзд до Праги 1931 р. на 
студії. Диплом мірничого інжене
ра. Працював у Словаччині 1937 
р. В Рахові (Закарпаття) голова 
Національної Ради 1939 р. Мадяр
ський конц. табор, з якого чудом 
врятувався. Приїзд до Словаччини 
1944 р. Побут в Баварії 1948 .Р· 
Від 1949 р. у ЗСА. В Сан Фр~н~1с
ко ініціятор і основник Вщд1лу 
УКК. ПомеР. 18 листопада 1952 р. 

Розпорядком деве з 1 марта 
1919 р. ІПіднесений до ступня по
ручника УГА. 



ТРЕШНЬОВСЬКИй БОГДАН 
четар артилерії УГА 

Нар. 30 травня 1899 р. Ульвівку, 
Сокаль. Гїмназійна матура в 1917 
р. Перемишль. Служба в австр. 
армії в 1917 - 1918 рр. в 24 гармат. 
полку. В листопаді 1918 р. 111овер
нув до Галичини і зараз же зголо
сився до УГА в Окруж. Військ. Ко
манді Стрий. В грудні 1918 р. при
ділений до батерії сот. Якима Яре
ми в Біличу коло Хирова. В травні 
1919 р. під час відступу І-шої Гір
ської бриrади от. Черського До 
ЧСР, командував артилерією бри
rади. В рр. 1919- 1923 в таборах 
інтернованих в ЧСР. В рр. 1923 -
1927 Гірська Академія в Пшібрамі 
в ЧСР. Вр. 1927 ди~плом гірничого 
інженера. По •повороті до Галичи
ни nраця ·В гірничім уряді в Яслі, 
а в 1935 р. обняв службу геолога в 
американській нафтовій фірмі "Со
кони Вакуум Ойл Ко.", в якій пра
цював до своєї смерти. Помер 10 
серпня 1976 у Нью йорку. 

Д-р РУБІНrЕР ЛЕВ 

поручник УГА 

Нар. 21. 11. 1890 р. в Городку ко
ло Львова. rімназія в Коломиї. 
Право у Львові. В рядах 35 піх. 
полку як командант (поручник) 
скоростр. сотні брав участь в бо
ях над Стри1пою і Золотою Лиnою 
в 1915 - 1916 рр. Участь у Листо
падовім Зриві в Золочеві. В 4-ій 
Золоч. бриrаді як командант ско
ростр. сотні ·перебув всю польську 
і московську війну. За Збручем 
тиф. Член ·полевого Суду 11-го Гал. 
Корпусу. В ЧУГ А член ревтрибу
налу в штабі ЧУГ А. По роззброєн
ню гал. частин большевиками при
мусові роботи в Казані. Організа
ція 142 піх. полку для боротьби з 
поляками. По його розв'язанню 
лектор в Школі червоних старшин 
в Києві. Учитель фахової школи в 
Києві. Поворот в 1922 р. до Гали
чини. Адвокат в Коломиї. Проку
ратор суду в Чорткові ,і посадник 
міста Коломиї. Еміrрація в Німеч
чині. Член високого суду в Авr
сбурзі для біженців. Приїзд до 
ЗСА. Праця в місті Рочестер. У
часть в ветеранських організаціях. 
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Д-р СТЕІ< ІВАН 

хорунжий УГА 

Нар. 14 січня 1896 р. в селі Чер
че, Рогатин. rімназія Рогатин. Від 
серпня 1914 р. Лєrіоні УСС, В сот
ні пор. Р. Сушка з вересня 1916 р. 
в бою з москалями ранений на горі 
Лисоня під Бережанами. По вилі
куванню ~поворот на фронт і в бою 
з москалями в Конюхові в червні 
1917 р. nо,пав в російський полон. 
За російської революції звільне
ний з полону повернув до Галичи
ни. В перших днях листоІПада 1918 
р. в УГА. Бої на фронті довкола 
Л1:1вова. В 4-тій Золочівській бри
rаді командант чети в ранзі хо
рунжого другий раз ранений під 
Чортковом. По вилікуванню в Ка
м'янці як інвал_ід служить в Ко
манді Етапу УГА. В серпні 1920 р . 
перехід з групою Кравса до ЧСР. 
Табор в Ліберці. Медичні студії 
на університеті у Празі. Поворот 
1929 р. до Галичини. Лікар у Но
вім Виткові, Радехів. В 1944 р. по
ворот назад до ЧСР. Лікар в міс
течку Тахо•в, ЧСР, де й помер 2 
лютого 1974 р. і там похований. 
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СІ<РИПЧУІ< ІВАН 
поручник УГА 

Нар. 1 липня 1899 в Угнові, Рава 
Руська. rімназія Перемишль, пра
во Львj.в. З 89 піх. полком австр. 
армії на рос. фронті (Волинь) , піс
ля Берестейського миру участь у 
бою з большевиками 5 квітня 
1918 р. під Херсоном. З 95 піх. пол
ком від літа 1918 р. на італ. фронті 
над П'явою. Від 5 листопада 1918 
р. в УГА. З 5-тою Сокальською 
бриrадою на фронтах проти по
ляків і москалів. В Чотирикутнику 
смерти плямистий тиф у Чечель
нику. Після розриву УГА з черво
ними активний учасник останньо
го бою галичан з большевиками у 
Вінниці 23 - 24 квітня 1920 р. Поль
ський rполон в Тухолі. 
В 1944 еміrрація до Німеччини. 

В 1949 ·прибув до Канади і стало 
живе у Торонті. 



СНИЛИК ДЕНИС 
четар УГА 

Нар. 15 травня 1879 у Ліську. У
чительська семінарія у Л~тові. У

читель народніх шкіл в повіті Ка
м'янка Струмілова. Старшина авс
трійської армії, італійський фронт. 
Від 1 листопада 1918 УГА. Комісар 
містечка Буськ. Згодом 4-та Золо
чівська бриrада, Чортківська о
фензива, похід на Київ, фронт з 
денікінцями і большевиками. Чо
тирикутник смерти і тиф. В бою 
під Махнівкою (коло Козятина) 
польський полон, табор у Тухолі. 
Утеча з полону через Німеччину 
до ЧСР. Табор у Ліберці. У 1922 р. 
поворот до Львова. Переслідуван
ня шкільної влади за відмоrву при
сяги Польщі. Управитель 7-клясо
вої Школи ім. Короля Данила у 
Львові в 1923 - 1939 рр. Еміrрація 
в Австрії, Баварії і табор в Міт
тенвальді. Від 1950 у ЗСА, 111обут 
в Нюарку і Лос Анджелесі. Помер 
16 листопада 1954 р. в домі дочки, 
замужньої за інж. Волод. Сіяком. 

ФЛЮНТ ВОЛОДИМИР 

четар УСС 

Нар. 15 ~вересня 1899 у Дрогоби
чі, тут і rімназія. В Лєrіоні УСС 
від січня 1917 р. У Львові листопа
дові бої, з 3-тьою сотнею УСС у
часть в здобуттю Підзамча і місь
кої різні та бої довкола Львова. 
Від січня 1919 р. у З-тім курені 
смерти УСС. Бої на хирівськім 
фронті. Ліквідація заворушень у 
Дрогобичі 15 квітня 1919 . Чорт
ківська офензива. Бої з денікінця
ми. Тиф в Чечельнику. Ув'язнення 
ЧеКа. Втеча з ·Поїзду до Кожухова. 
Побут у Києві і на Волині. Кон
фінування поляками у Львові. По
літехніка у Львові, де й був під 
большевиками. За німців у Відні. 
Праця в Зальцбурrу. Від 1948 р. 
у Чіле. Праця у фабриці алюміне
вого .посуду. Приїзд до ЗСА в 1959 
р., праця у фабриці плащів в Бос
тоні. Активний у комбатантських 
організаціях. Від 1969 р. на емери
турі. 
Розпорядком деве з 1-го сер

пня 1919 р. піднесений до ступня 
четаря. 
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ЧОПЕІі'І о. ВАСИЛЬ 
поручник УГА 

Нар. 20 лютого 1895 р. в Бокові, 
Підгайці. rімназія у Станиславові. 
Матура 1916 р. В австр. армії в 35-
тім (золочівськім) піх. 111олку. 
Старшинська школа в Єrендорфі. 
В 1915-1917 рр. східний фронт у 
Бережанщині і коло Скали. Від 
січня 1918 р. четар. У Підгайцях 
1918 р. зорганізував бойову сот
ню і з нею від'їхав nід Львів. Ра
нений під Пасіками (передмістя 
Львова). З 11-тою Стрийською 
бриrадою відбув Чортківську о
фензиву. Похід на Київ. В Чотири
кутнику смерти. Після війни бого
словські студії у Львові, де й ви
свячений 7 квітня 1925 єпископом 
Боцяном. Катехит у львівських се
редніх школах та в rімназії в Го
родку коло Львова. Еміrрація в 
Німеччині. Від 1948 р. в Канаді. 
Душпастир •в Едмонтоні. Високі 
церковні відзначення. Від 1972 р. 
голова Станиці Бувших Вояків 
УГА в Едмонтоні. 
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ЧЕРСЬІ<ИІі'І ВАСИЛЬ 
отаман УГА 

Нар. 5 березня 1870 р. у Вікні, 
Буковина. rімназія Чернівці. Уряд
ник Дирекції Пошти. Поручник 
австрійського 41-го (черновецько
го) піх. полку. Двічі ранений на 
італійськім фронті. В 1917 р. ко
мандант запасного австрійського 
куреня у Львові. В УГА ко мандант 
куреня Полку ім. кн. Льва. В січні 
1919 р. піднесений до ранrи ота
мана. Командант І-ої Гірської бри
rади, що тримала фронт ІПід Хи
ровом і на весну 1919 р. відтята від 
ІІІ-го Гал. Корпусу, перейшла в 
Карпатах до ЧСР. Табор у Ліберці. 
В листопаді 1919 р. виїхав з гру
nою старшин на Україну, але на 
Буковині був затриманий румуна
ми. Звільнений виїхав до Канади 
і як фізичний робітник працював 
у Торонті. В 1931 р. вернувся аа 
Буковину, ДО дружини - СІЛЬСЬКОЇ 
учительки. В 1940 р. виїхав на емі
rрацію до Відня, де й помер 30 
жовтня 1946 р. і там похований. 



З rАЛЕРІї ПІДСТАРШИН І СТРІЛЬЦІВ УГА 

ЯНОВИЧ МИРОСЛАВ 
сотник-суддя УГА 

Син о. Антона Яновича, пароха 
в селі Стратин, повіт Золочів. Як 
сrаршина австрійської_ армії був 
на італійському фронт~. В ЗОУНР 
роЗІпорядком ДСВС ч. 5 з 31 січня 
був підвищений до ранrи сотника 
і як сотник-суддя Військового Три
буналу видав був у квітні 1919 р. 
присуд на розстріл 18 польських 
диверсантів, які плянували в за
піллі золочівської округи завору
шення та бунт проти української 
влади. Командант Окр. Військ. 
Команди в Золочеві отаман Оме
лян Лисняк затвердив цей вирок. 
З огляду на пімсту поляків сотник 
Янович не міг вернутися додому, 
залишився на Великій Україні, о
дружився в галичанкою і якийсь 
час учителював, але згодом був 
зліквідований чека. 

Більше вісток про сотника Яно
новича Мирослава ми, на жаль, не 
могли дістати. 

Ця рідкісна його знимка зроб
лена вліті 1919 р. в Альпах. 

ВИШИВАНЮН МИІ<ОЛА 
пІдхорунжиА УГА 

Нар. 17 грудня 1893 р. в Раків
чику, Коломия. rімназія з відзна
ченням 1914 р. Воєнна служба в 
австр. 24 (коломийськім) ІПіх. пол
ку. Старш. школа піхоти в Єrен
дорфі на Мораві. У~асть у лист~.
падовім переворот~ в Коломи1. 
Справник при Окр. Військ. Коман
ді в Коломиї. Відворот за Збруч 
і в Чотирикутнику смерти тиф. По
ворот з України 1920 р. Тайний У: 
країнський університет у Львов~. 
В 1922 р. одружився з Олею Турян
ською, сестрою д-ра Ів. Турянсько 
го, адвоката в Коломиї, який по
мер 29 листопада 1956 р Нюарку. 
Матура в учительській семінарії у 
Станиславові. Учитель співу в 
1924 р. в rімназїі ~в Любліні. Філо
софічні студїі на У!'Ііверситеті у 
Любліні. Голова будшельного ко
мітету Народного Дому в Раків
чику. Дириrент мішаного хору в 
Раківчику. Просвітянський та сус
пільний діяч. Помер 3 травня 1940 
р. в Любліні і там похований. 
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БАБЮК ТЕОДОР 

підхорунжий УГА 

Нар. 5 липня 1899 р. в Кривоту
лах гор., Товмач. В січні 1915 р. 
Лєrіон УСС. Са1перський вишкіл. 
Укріплення австр. фронту в Кар
патах (Кімпалюнr). Рос. полон . 
Поворот з полону 1918 р. Кіш 
95-го піх ~полку і перебрання влади 
у Станиславові. В Гуцульськім ку
рені (командант чет. Гр. Голин
ський) в бою під Вовчухами ра
нений . Лічниця в Коломиї. Неус
пішний перехід через Буковину і 
Басарабію до УГА в Кам'янці. А
решт румунами. Підозріння в ор
ганізуванню повстання проти ру
мунів. Наглий воєнний суд в Ліп
канах. Вирок смерти. Утеча перед 
розстрілом. Етапна сотня в Кам'ян
ці. Повстанський загін от. Забо
лотного :проти денікінщини. Від
діл кінної полевої жандармерії 5-ої 
Київської бриrади. Відступ літом 
1920 р. до Галичини. Роззброєння 
Дієвої Армії УНР поляками. Утеча 
з полону і поворот до Товмача. 
УПА в Карпатах. Еміrрація 1944 р. 
Табор в Реf'енсбурf'у. Приїзд до 
ЗСА 1950 р. Праця в Рочестері. 
Член ОбВУА. 
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ГОШОВАТЮК ЯРОСЛАВ 
пІдхор. rарматчик УГА 

Нар. 18 квітня 1900 в Городенці. 
rімназія в Коломиї. Воєнну служ
у відбув в 58 піх. rполку австрій
ської армії. Старшинська Школа в 
Єrендорфі. ~Гарматний вишкіл в 
австр. армії. Від листопада 1918 
р. в УГА. З 2-ою батерією І гармат
ного полку виїхав 13 грудня 1918 
р. на польський фронт ІПід Равою 
Руською. Після відбитої Жовкви 
в січні 1919 р. гарматний вишкіл. 
Старшинська Артилерійська Шко
ла у Станиславові ~від 1 січня до 15 
травня 1919 р. Від травня 1919 р. 
під окупацією румунів на Покуттю. 
Побут в польськім війську на По
морю в ступні підхорунжого. За
кінчив 1931 р. фармацію на універ
ситеті в Познані. Еміrрація 1944 р. 
Табор в Ляндеку в Тиролі. В 1949 
р. приїзд до Канади. Праця фар
мацевта у фабриці ліків в Торон
ті. Участь у ІВетеранських органі
заціях. 
Живе постійно в Торонті. 



КАЛЩІНСЬКИй ВАСИЛЬ 
підхорунжиА УГА 

Нар. 12 лютого 1898 р. в Неми
рові, Рава Руська. rімназія в Яво
рові. Воєнна служба •в 34-ім австр. 
піх . . полку. Рос. фронт в 1915 - 1917 
рр. на Волині над рікою Стохід. 
Учасник листопадового переворо
ту в Немирові. В грудні 1918 р. в 
групі ~от. Клея. Неуспішний нас
туп на Любачів. Заступник стацій
ного команданта в селі Добрусин -
Жовква. Підхорунжий 9-ої Бель
зької бриrади. В Чортківськ. офен
зиві заступник команданта обозу 
9-ої бриrади. За Збручем у Вінни
ці тиф. Після роззброєння поляка
ми галицьких частин полон в Ту
холі на Поморю. З поворотом до
дому культурна праця •В "Просві
ті'', "Рідній Школі", "Січі", "Лу
зі" та молочарні. В 1939 р. пере
їхав за Сян. За німців праця в До
домоговім комітеті в Бережанах. 
Виїзд на еміrрацію 1944 р. до Ба
варії. Від 1951 р. у ЗСА. Постійно 
живе в Рочестері. Керівні пости в 
місцевих культурних та ветеран
ських організація. 

ВОЛЧАНСЬКИй АНДРІй 
вояк УГА 

Нар. 20 грудня 1894 р. в селі 
Волче, Турка. Воєнна служба у 33-
тім ліх. полку на російськім фрон
ті в околицях Броди-Берестечко . 
В серпні 1915 р. в бою під Дуб
ном лопав в московський полон. 
Табор у Дарниці. Робітничий ку
рінь зорганізований з полонених. 
Два роки 1915-1917 при будові 
стрілецьких околів на румунсько
му і болгарському фронтах. За ро
сійсь1<ої революції поворот до Га
личини. Служба в :полку палевої 
артилерії в Перемишлі. Від 3 лис
топада 1918 р. в УГА. Вишкіл в 
Турці. Вартовий відділ при поль
ських полонених у Стрию. В квіт
ні 1919 р. двотижнева відпустка. 
Відступ УГА на схід і конфінуван
ня в Турці. До Канади :прибув 1925 
р. Постійний побут в м. Едмонтон. 
Участь в ветеранській організації. 
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БІЛОНІЖІ<А ІВАН 

вояк УГА 

Нар. 21 ІХ. 1899 р. в с. Вишнів
чик, Перемишляни. В перших днях 
листопада 1918 р. доброволець 
УГА. Вишкіл в Рогатині. В 4-тім 
курені 11-ої Стрийської . бриіади 
протипольський фро~т шд Хиро
вом в січні 1919 р. шд командою 
чет. Івана Майби. В Чорківській 
офензиві ранений в с. Псари, Ро
гатин. Відворот за Збруч. Чотири
кутник смерти, плямистий тиф у 
Вінниці. Зі шпиталя большевики 
забрали до табору 111олонених. у 
Дарниці. Втеча і побут V на сел1. в 
Київщині. Як полонении австр1й
ської армії вертається додому. В 
1927 р. приїзд до. Канади. Праця 
на залізно-дорожн~м шляху в Ке
норі. По,стійний ~побУ! в Мон;реа
лі. Активний член 1-01 Станищ .со
юзу Бувших Українських Вояюв у 
Монтреалі. 
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КАСІЯН ПЕТРО 

стрілець УГА 

Нар. 29 липня 1990 І?· в селі Вол
ківці, Борщів. В 'КВІТНІ .1919 р. зго
лосився до УГА. Вишюл в Борще
ві. В часі Чортківської оф~нзиви 
в 7-ій Львів'Ській бриrаді 601 KOf!O 
Чорткова і д>курина. Другий В!~
ворот УГА. Перевантаження ВІИ
ськового майна на підводи в Гер
маківці й Іваню Пустім. Відворот 
за Збруч. В Кам'янці в осені 1919 
року двократний тиф. В 1919 р. в 
осені вернувся до Галичини. До 
Канади прибув 1926 р. Учитель
ський католицький семінар у йорк
тоні. Учитель "Рідної Школи" в 
Ріджайні. Член Інституту ,.Про
світи". В грудні 1939 р. вояк кана
дійської армії. ~раця кн~:,ов.ода в 
залізно-дорожюй Компанн С1ЕнАр 
в Едмонтоні. Активний член вете
ранської організації Українськ~ 
Стрілецька Громада в Едмонтою. 



І<ОСІКОВСЬІ<ИР'І РОМАН 
стрілець УГА 

Нар. 1900 р. в селі Нестаничах, 
Радехів. Виділова школа в Раде
хові. Воєнна ~служба в авс1:Р· 30; 
тім піх. полку. Скоростршьнии 
вишкіл в м. Замостю. Від 3-го лис
топада УГА. З 4-им куріне~ 4-ої 
Золочівської бриІади, в сотн1 ско
рострілів, бої довкола Львова. 
Чортківська офензив.а. За Збру: 
чем тиф у Проскуров~ в листопад~ 
1919 р. Другий раз :иФ у шпИ'І:ал~ 
в місті Бар на Под1ллю. В кв1тн1 
1920 р. прихід поляків до. Бару. 
Польський полон у личаювських 

касарнях у Львові. Утеча з поЛОJ:!У 
в кінці квітня 1920 р. в ПОЛЬСЬКІМ 
війську в кінній артилерії" в Кра
кові 1921 р. В 1926 р . вюхав до 
брата Василя до Канади. Пості~
ний побут в місті Виндзор. Вщ 
1930 р. член Українськ~ї Стріле~ь
кої Громади у Виндзор1. Довrо.л1т
ній її секретар. Помер 6 кв1тня 
1973 р. у Виндзорі і там похова
ний. 

ПЕТРИШИН ВОЛОДИМИР 
десятник УГА 

Нар. 1 серпня 1901 р. в Уrневі, 
Рава Руська. І листопада 1918 р. 
перебрав владу і ?УВ членом По.
вітового Комісар1яту у Угнев1. 
Скорострільний вишкіл в УГА._ З 
5-ою Сокальською бри1адою вщ
був всю Визвольну війну з поля
ками і червоними. Здобуття Києва: 
В Чотирикутнику смерти в жо~тю 
1919 р. кількакратний тиф. П1сля 
виздоровлення в 10-ім гарм, полку 
Після роззброєння гал. частин ІПО
ляками полон в Тухолі. В 1923 р. 
rімназ ія в Перемишлі. Диплом 
маrістра прав у Кранові 1928 р. 
Від квітня 1938 р. адвокат у Угне
ві. Політичний, просвітянський і 
кооперативний діяч. В'язень Бе
рези Картузької в 1934 - 1935 рр. 
В 1939 р. виїхав за Сян, вернув 1941 
р. до Угнева. Еміrрація 1944 р . ~~ 
Німеччини, згодом до Бавар11. 
Приїзд 1949 р. до ЗСА. Праця в 
УККА. Член Комітету для видання 
Збірника "Угнівщина". Чл;н Ущ~а
ви Т-ва за патріярхальнии устр1й. 
Постійно живе в Трентоні. 
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СІДЛЯРЧУJ< СТЕПАН 

вістун УГА 

Нар. 2 грудня 1901 р. в м. Сня
тин. Від листопада 1918 р. в УГА. 
Вишкіл в 36-ім ім. гетьмана Мазе
пи піх. полку в Коломиї. В квітні 
1919 р. в групі от. Лаєра на фронті 
проти червоних у Підволочиськах. 
В Чортків. офензиві бої з поля
ками. За Збручем телеф. вишкіл. 
Телефонічна сотня в І-ім курені 
6-ої Равської бриrади. Бої з чер
воними за Жмеринку, Браїлів, Бер
дичів. Здобуття Киє·ва. Блискуча 
побіда над денікінцями під Рома
новим Хутором. В ЧУГ А бої з по
ляками в квітні 1920 р. коло Лети
чева. Після роззброєння УГА по
ляками полон у Фридрихівці. По
ворот з полону 1920 р. В 1924 р. у 
польськім війську. Праця в Читаль
ні "Просвіти" у Снятині. В 1943 р. 
з 2-ою дивізією "Галичина" на 
Словаччині. Еміrрація в Німеччи
ні. Табор в Реrенсбурrу. Приїзд до 
З·СА 1950 р. Живе 1в Бостоні. Пра
ця у ветеранських організаціях. 
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ТАБАJ<А ВОЛОДИМИР 
булавний УГА 

Нар. 25 лютого 1891 р. в Жу
равні. Молодий виїхав на заробіт
ки до Львова, згодом до Відня. 
Військову службу відбув 1в ав
стрійськім залізничому полку (Ei
senbahn Regiment) в Інсбруку-Ти
роль. По розпаді австро-угорської 
монархії від перших днів листо
пада 1918 р. в УГА. Всю Визволь
ну війну перебув в боях з поляка
ми в Галичині і з москалями на 
Наддніпрянщині. В Чотирикутни
ку смерти поворотний і плями
стий тиф. Після роззброєння га
лицьких бриrад поляками вернув
ся •в квітні 1920 р. до Галичини. За 
оку~паційної влади в'язень тюрми 
в Журавні. Перед приходом боль
шевиків виїхав на еміrрацію до 
Німеччини, а згодом до Австралії. 
Культурний діяч в місцевих орга
нізаціях. Помер 19 грудня 1968 р. 
в місті Аделайда, Австралія і там 
похований. 



ТАТАРЧУК ФЕДІР 

вояк УГА 

Нар. 1. ІІІ. 1909 р. в с. Остриня, 
Товмач. Від 9 квітня 1919 р. добро
волець УГА. В І-ій сотні, 3-го ста
нислав. куреня, 2-ої Колом. бриrа
ди в часі Чортк. офензиви участь 
в боях з поляками за Чортків і 
Бережани. За Збручем тиф. В ве
ресні 1919 р. бої з денікінцями під 
Ушицею на Поділлі. Нелеrальний 
перехід до Румунії, тюрма в Хоти
ні, інтернований у таборі в м. Кра
йова. З допомогою басараб. укра
їнців знову в УГА. За ЧУГ А в м. 
Синельникове (Запоріжжя) дру
гий тиф. Запідозрілий ЧеКа у 
шпіонажі, суд у Харкові. Звільнен
ня і як полонений австр. армії у 
грудні 1921 р. вернувся додому. 
В Канаді від 1 О червня 1927 р. Се
зонові роботи в Альберті і Мані
тобі. Фабрична ттраця у Вінніпеrу 
в 1928 - 1934 рр. Постійний побут 
в Монтреалі. Член основник 1-ої 
Станиці Союзу Бувших Україн
ських Вояків у Монтреалі. Довго
літний член її Управи. 

ТІ<АЧУК МИРОСЛАВ 
вояк УГА 

Нар. 18 грудня 1902 р. в Золо
чеві. Юнацький піхотний вишкіл 
в Пласті. Участь з пластунами у 
Зриві і роззброєнні 1 листопада 
1918 р . австр. залоги в Золочеві. 
Від 17 листопада 1918 р. f!lОхідна 
сотня в групі "Схід". Телефоніст 
у 1-ій батерії 4-го гарматного пол
ку. З 4-ою Золочів. бриrадою у
часть в Чортківській офензиві. Бої 
за Чортків, Теребовлю, Тернопіль, 
Золочів. Відворот за Збруч. Бої 
з червоними за Жмеринку, Полон
не, Житомир, Коростень. Двократ
ний тиф. По роззброєнню частин 
УГА поляками оминув •польський 
полон і вернувся додому. Приму
сова служба в польській і німець
кій арміях в ступні підстаршини. 
Еміrрація 1944 р. до Баварії а звід
ци в 1945 до Австралії. Праця в 
культурних установах. Приїзд 1953 
р. до Канади. Сталий побут 1в Ед
монтоні. Громадський і fJlОлітич
ний діяч. Член основник Станиці 
Бувших Українських Вояків УГА 
в Едмонтоні в 1968 р. Незмінний її 
секретар. Постійно живе в Едмон
тоні. 
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ХРІН ІВАН 

вояк УГА 

Нар. 10 лютого 1900 р. в База
ринцях, Збараж. Нижчі rімн. кляси 
в Збаражі. В перших днях листо
пада 1918 р . доброволець УГА. Зі 
Збаражським курінем відбув Чорт
ківську офензиву. В Чотирикутни
ку смерти тиф. Після роззброєння 
галиц. частин поляками у квітні 
1919 р. оминув пол~;ський полон і 
вернувся додому. Просвітянський 
діяч, секретар Читальні "Просві
ти" у Базаринцях, член Матірного 
Т ... ва "Просвіта" у Львові. Громад
ський писар . До Канади приїхав 
1928 р. Постійно живе у місті 
Виндзор. Активний у культурних 
місцевих організаціях, член Укра
їнської Стрілецької Громади і 
УНО. Член Управи місцевого Від
ділу КУК. Довголітний секретар 
Відділу Українського Народного 
Союзу. На Фундацію ім. Шевчен
ка у Вінні1пеrу жертвував $25,000.-
00 (двадцять п'ять тисяч долярів) 
і став першуном фундатором. По
стійно живе у Виндзорі. 
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ЯРЕМЧУК МИХАйЛО 
вІстун-rарматчик УГА 

Нар. 24 лютого 1898 р. село По
лянка, Львів. Воєнну службу від
був в 30 гармат. полку полевої ар
тилерії, згодом у 25 полку гірської 
артилерії на італ. фронті. Після 
розпаду Австрії в УГА. Роззборєн
ня австрійської жандармерії в Ос
трові коло Щирця. В Стрию вар
това сотня. Роззброєння мадяр
ських ча•стин на станції Стрий. В 
гарматнім полку під командою 
сот. Якима Яр,еми на протиполь
ськім фронті - Добромиль. В трав
ні 1919 р. відступ з І-ою Гірською 
бриrадою до ЧСР. Табори в Ні
мецькім Ябліннім і йозефові. До 
Галичини ~повернув в 1926 р. Пра
ця в кооперації в Сокалі, Белзі, 
Радехові і Володимирі Волинсько
му. Перед приходом большевиків 
еміrрація в Австрії (Лінц) і в Ти
ролі (Зальцбурr). До ЗСА прибув 
1949 р. і постійно замешкав в Ро
честер. Участь в ·ветеранській ор
ганізації. 



Д-Р МУЧІРІ ФЕДІР 
четар УГА 

Нар. 31. 10. 1897 р. с. Куткір, Зо
лочів. rімназія 'В Рогатині. І-шу 
світову війну перебув •в 80 і 41 
піх. полках. Старш. Школа в Е
rерндорфі. Як командант чети в 
ранз і хорунжого перебув три ав
стрійські офензиви на італ. фронті. 
В 1918 р. як четар з 41 полком на 
Україні. По розпаді Австрії від 5 
листопада 1918 р. УГА. В грудні 
1918 р. як командант півкуреня 
брав участь в обороні Рави Русь
кої і Жовкви. В квітні 1919 р. в гру
пі от. Ляєра о·борона Підволо
чиськ на больш. фронті. Як коман
дант сотні 1 О Бриrади 'Перебув всю 
Чортківську офензиву. Відворот 
за Збруч. Похід на Київ. Тиф. По 
роззброєнні гал. часrин поляками 
полон в Тухолі. В 192( р. Тайний 
укр. університет. Медичні студії 
1923 р. у Празі. Лікар в Олеську. 
В'язень Берези Картузької і в'язень 
НКВД в Херсоні. За німців викла
дач в Медич. Інституті у Львові. В 
1944 р. еміrрація в Кракові і Ба
варії. В 1951 111рибув до Канади і 
від 1952 р. лікар у Вінніпеrу. 

ПАНЬІ<ІВ ОСИП 

сотник У.В.В. 

Народився 1902 р. у Львові у ро
дині австр. ·професійного старши
ни. 1916 р. вступив до Лєrіону УСС 
і як підстаршина закінчив піхот
ний Вишкіл в Дрогобижі коло 
Миколаєва над Дністром. В рядах 
1-ої Бриrади УСС перебув Чорт
ківську офензиву. Літом 1919 р. за
кінчив Старшинську Школу піхо
ти в селі Гута Чугорська на Поділ
лю. В ранзі підхорунжого а зго
дом хорунжого був приділений до 
1-го Львівського куреня Золочів
ської Бриrади. По роззброєнню 
гал. частин поляками польський 

•полон в Тухолі. По звільненню у 
польській армії закінчив Старш. 
Шко~у і був підвищений до ступ
ня шдпоручника. В часі війни з 
большевиками попав в полон, з 
якого втік і зголосився до німець
кої армії. По вишколі був приді
лений до новозформованої части
ни Вермахту т. зв. "Українського 
Визвольного Війська". В 1945 р. 
був 'Іlідне<:ений до ранrи сотника. 
Щоби не вертати на "родіну", зго
лосився до французької Чужозем
ної Леrії і воював в Індокитаю. До 
Канади прибув в 1950 р. і стало 
замешкав у Вінніпеrу. 
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ТЩЬІ<Ий ПЕТРО 

вояк УГА 

Нар. 14 серпня 1897 р. в селі Чер
че, Рогатин. В 1915 р. вступив до 
Лєrіону УСС. В кривавих боях з 
москалями в Потуторах біля Бере
жан попав в моско1вський полон. 
По дорозі втік з ІІІолону і перехо
вувався по селах на Поділлі аж до 
приходу австрійських військ. Зго
лосився знову до Лєrіону УСС і 
брав участь в боях з ~поляками 
довкола Львова. В травні 1919 р. 
з частинами І-ої Прської бриrади 
переходить до ЧСР і 1J1еребуває в 
таборах в Німецькім Ябліннім і 
йозефові. В 1922 р. поворот до Га
личини. Перед приходом больше
виків еміrрація до Німеччини в 
1944 р. Прибув до ЗСА 1949 р. 
Живе в ЗСА. 
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Д-Р МАРІТЧАК ОЛЕКСАНДЕР 
ПовітовиА Комісар - Рудки 

Нар. 1? вере~:~я 1887 р. у Стрию. 
Пр~ВНИЧl сrудн у Львові і rрацу 
а ф1лософія у Відні. Член Укр. Нац: 
Ради в 1918 р. За Укр. Держави 
Повіт. Комісар в рр. 1918 - 1919 в 
Рудках. Член Уряду Президента 
Петрушевича в рр. 1919 - 1921 у 
Відні. ~к член основник Зах. Укр. 
Т-ва Л1rи Націй і як її секретар 
б~ав участь у конrресах і Комісіях 
~1жнар .. Союзу Ліrи Націй у Від
н1, Праз1, Будапешті і Ліоні. Про
фесор права на тайному укр. уні
верситеті у Львові. Член Екзеку
тиви УІ-ІДО . Адвокат у Львові. За 
больш. влади викладач міжнар. 
пр~ва н~ Льві~ському унів. В 1945 
ем1rрац~я в Н1меччині. Адвокат і 
о_боронець біженців перед амер. 
в1йськ. судом в Авrсбурrу. Від 1950 
р. ~ ~СА і стало •перебуває в Дет
роит1. 



ЯК РОДИЛАСЯ "ІСТОРІЯ УГА" 

Кожна книжка має свою історію і її має теж "Історія Української 
Галицької Армії". 

Думка видати історію про нашу Визвольну Боротьбу з поляками 

і москалями зродилася в мене ще з початком 1954 р. в часі с·вяткувань 

40-літнього ювілею УСС і я бажав, щоб така історія появилася в 1958 
році, в 40-ліття УГА. 

Для здійснення цього задуму і пляну я виїхав з Вінніпеrу до Нью 
йорку і 8 вересня 1955 р. я скликав до залі Народного Дому ініція
тивну нараду, в якій взяли участь 7 кол. старшин УГА, а саме: д-р В. 
Калина, П. Постолюк, Л. Лепкий, Р. Купчинський, д-р Ст. Ріпецький 
і д-р Я. Гриневич. Приявні одноголосно одобрили мою ініціяти·ву і в 
ході ділової наради рішено скликати ширшу нараду з усіх кол. стар

шин, що жили в Нью йорку і в його околиці. 

Така нарада, під ~проводом кол. отамана УСС д-р Н ·Гірняка від
булася 9 жовтня 1955 р. в залі Народного Дому при участи 25 осіб. 
Присутні черговий раз одобрили мій плян і вирішили одноголосно 
допомогти чимскорше до видання згаданої історії УГА, яка повинна 
була бути готова до кінця 1958 р. Тоді теж вибрано редколеrію з 7 
осіб в такому складі: сот. Ст. Мацькевич, пор. В. Калина, пор. Р. Куп

чинський, чет. Л. Лепкий, чет. Ст. Ріпецький, сот. Ів. Козак і хор. 
Дм. Микитюк. Начальним редактором, на внесок отам. Гірняка, одно
голосно вибрано четаря З-ої Бережанської бриrади і кол. співредак

атора "Українського Скитальця" в йозефові (ЧСР) д-ра Мирона Доль
ницького, а секретарем кол. команданта 2-то гарматного ІПолку сотни

ка Ст. Мацькевича. На цій нараді присутні намітили плян книжки і 

розібрали між себе до опрацьовання різні теми та розділи історії 

фронтових та запільних формацій. 

З початком намічено всіх авторів 25 осіб, але в ході праці це число 
значно збільшилося. До С·Півпраці рішено запросити кол. старшин, 

які жили в Европі, наприклад сотника д-ра Г. Коха (Мюнхен), сотн. 
М. Хробака (Мюнхен), отам. Омеляна ·Клюна (Відень) і чет. Ів. Вис
лоцького (Парагвай) . Після однорічної ІПідготови редколеrія кооп
тувала до помочі начальному редакторові кол. начальника Прес-Ква

тири Нач. Команди УГА і автора "Галицька Армія на Великій Укра

їні" сотника Осипа Левицького, який жив у Чікаrо. 

Великою джерельною допомогою всім авторам була моя велика 

бібліотека, в якій зберігалися такі "скарби", як комплет "Літопис 
Червоної Калини", комплет к:алендарів "Червоної Калини" (18 річників), 
"Український Стрілець" (Німецьке Яблінне), "Український Скиталець" 
(йозефів), спомини ген. М. Омеляновича-Павленка, Кравса і інших. 

Деякі спомини я привіз зі собою в 1930 р. до Канади, а всі воєнні спо
мини, які видавала "Червона Калина" у Львові, я купував тут у Він

ні•пеrу. 

Справді у щасливий час ·започатковано працю над історією УГА. 

Була як-не-як вже крайня ·пора, бо автори, кол. старшини УГА, були 
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майже всі вже в похилому віці і :поволі один за одним 'Вибиралися 

з цього світу. ;за цих 25 літ померло аж 45 а·вторів. І так: 

1. отаман Омелян Клюн, 2. 6. 1958 25. пор. М. Брилинський, 20. 2. 
2. сотн. Г. Кох, 9. 4. 1959 1968 
3. по~ Р. Ставничий, 14. 9. 1959 26. пор. І•в. Вислоцький, 8. 3. 1968 
4. проф. Іл. Борщак, 11. 10. 1959 27. чет. М. Дольницький, 4. 8. 
5. чет. Ол. Вельничук, 25. 11. 1959 1968 
6. сотн. Яр. Курилюк, 26. 9. 1960 28. сот. Г. Мартинець, 17. 5. 1968 
7. сотн. Ів. Чайка, 18. 12. 1960 1968 
8. сотн. Мир. Луцький, 10. 3. 1961 29. хор. Ол. Табака, 20. 12. 1968 
9. пор. А. Палій, 11. 5. 1961 30. хор. Ст. Волинець, 10. 4. 1969 

10. от. Н. Гірняк, 4. 3. 1962 31. 'ПОр. В. Кривоус, 16. 6. 1969 
11. сотн. М. Терлецький, 2. 5. 1963 32. сотн. Осип Станімір, 13. 1. 1971 
12. сотн. Б. Білинкевич, 12. 5. 1963 33. пор. Т. Мацьків, 12. 1. 1972 
13. пор. Ю. Дякунчак, 25. 5. 1963 34. підхор. Б. Лучаковський, 
14. пор. Дм. Бречка, 4. 8. 1964 11. 8. 1971 
15. сотн. Ів. Фостаковський, 35. підхор. о. Ст. Хабурський, 

26. 12. 1964 6. 8. 1972 
16. сотн. В. Рижевський, 4. 3. 1965 36. полк. Антін Легар, 12. 11. 1972 
17. сотн. Вол. Бемко, 15. 8. 1965 37. пор. Петро Прудиус, 3. 3. 1973 
18. пор. Ів. Максимчук, 29. 10. 1965 38. сотн. О. Левицький, 11. 6. 1973 
19. пор. Вол. Калина, 5. 11. 1965 39. от. о. Вол. Клодницький, 
20. сотн. Р. Олексій, 7. 1. 1966 23. 6. 1973 
21. сотн. Мик. Хробак, 7. 1. 1966 40. о. П. Голинський, 27. 6. 1974 
22. сотн. Юл. Буцманюк, 30. 12. 41. чет. М. Заклинський,29.9. 1974 

1967 42. проф. М. Чубатий, 10. 7. 1975 
23. хор. Ів. Черник, 13. 1. 1968 43. пор. М. Урбанович, 13. 3. 1976 
14. хор. Ос. Клодницький, 19. 1. 44. Мілена Рудницька, 29. 3. 1976 

1968 45. А. Валійський, 17. 9. 1976 
46 о. д-р Василь Лаба, 10. 11. 1976 

Щоб роздобути більш джерельних матеріялів і таким чином до
помогти авторам писати свої праці, я двічі ·відвідав Европу, - в 1959 
і 1961 р. Ця моя подорож увінчалася несподіваним повним успіхом, -
мені пощастило придбати дуже важливі документи, а саме: 

1. У Мюнхені я дістав від начальника Військової Канцелярії Мі
ністерства Військових Оправ полк. Миколи Стечишина реєстр стар
шин УГА, піднесених один ступінь вище. Цей реєстр охоплює ~понад 

2,300 прізвищ. 
2. У Відні я дістав від кол. Начального Вожда УГА ген. Греко'Ва 

85 ориrінальних Наказів Нач. Команди, на підставі яких ·проф. Лев 
Шанковський опрацював свою статтю "Організація УГА у світлі На
казів Н.К. УГА". 

3. У rому ж Відні я дістав від полк. ген. штабу австрійської армії 

Антона Легара його ·Плян здобуття Львова 'ВЗимі 1918- 1919 р. Але 

цей плян Нач. Команда УГА відкинула. 

4. У Відні я дістав від команданта Вишколу УГА отамана Оме
ляна Клюна його опомин "Армійський Вишкіл УГА". 

5. У Відні роздобув я комплет річників з 1921-1923 журналів 
"Український Стрілець" (Німецьке Яблінне) і "Український Скиталець" 
(йозефів). Теж у Відні пощастило мені купити два перші річники 
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1919-1920 рр. "Українського Прапору" (орган Уряду Президента 

Петрушевича). Цих перших річників не має навіть Національна Біб

ліотека у Відні і я подарував їх до архіву Інституту ім. Липинського 

у Філядельфії. Рівнож я набув тут теж і комплет річників "За Дер
жавність". 

В часі цих своїх відвідин я нав'язав не лиш ділові і дружні взаєми

ни з кол. старшинами УГА, але і допоміг їм своїми книжками написати 

спомини як на1приклад сотн. Кохові, оотн. Хробакові, сотн. Макарушці, 
чет. Сулятицькому, і о. Голинському у Мюнхені та в Парижі сотн. Р. 

Фришові (кол. командант 6-го гарм. полку УГА) і хор. Мельникови

чеві (5-ий гарм. полк УГА). 
Так всупереч до непоборених, зда•вал.ося, перешкод (значна від

даль між членами редколеrії, велика віддаль між видавцем і авторами 

і їх похилий вік), на протязі 20 років непосильних трудів і праці .по

явилося 5 томів "Матеріяли до історії УГА" (1понад 1,800 сторін друку 
великої вісімки і ~понад 500 світлин старшин УГА), а в 55-ліття УГА 
українська громада у вільному ов1т1 дістала синтетичну іст.орію УГА, 

яку написав з великим знанням і серцем проф. Лев Шанковський (кол. 

підхорунжий УГА), що живе у Філядельфії. 
Здаю собі ясно справу, що ці наші "Матеріяли до історії УГА" 

містять у собі багато недокладностей та недотягнень, але вони таки 

будуть для майбутнього історика багатющим матеріялом для його 

праці ·про нашу Визвольну Боротьбу з поляками і москалями. 

Річ ясна, що таке історичне діло могло на сто процент краще 
виконати В-во "Червона Калина" у Львові перед вибухом Другої сві
то,вої війни, але воно на жаль, цю справу 'Повністю занедбало. Адже ж 

в той час, у 1920 - 1922 рр. старшини і 1підстаршини УГА, що повер

нули з Великої України і з польського ·полону в Тухолі, зберегли різні 

і багато документів, <:помини, особисті і збірні знимки, накази і по
свідки. При .писанню своїх спогадів вони мали ще свіжу пам'ять і здо
ров'я та мали до своєї розпорядимости українські і 'Польські часописи 

з бойовими щоденними комунікатами. 

На прохання чи ~пропозицію Управи "Червоної Калини" директор 

Центробанку, кол. отаман УГА Юл. Шепарович ~міг з каси ~виасиrну
вати 1Іару тисяч золотих на подорож редактора до арх1вш у Відні 

і Празі. Таку саму фінансову допомогу для тієї с·прави міг уділити 
теж і директор "МаслоСоюзу", кол. пор. УГА, Андрій Палій. 

Оповідала мені у Відні жінка отамана Льонера (українка з дому 
Ва~нянин зі Стрия), що от. Льонер як начальник штабу 11-го Гал. Кор
пусу опрацював був історичну студію "Похід УГА на Київ", але як 
зближалася большевицька орда до Відня 1945 р" то він (от. Льонер) 
спалив цей рукоІПис. 

Сказав мені сотник Л. Макарушка, що він і пор. д-р Карпине~ь 

спільно були написали працю "Чортківська Офензива УГА". Готовий 
рукопис на 300 сторін машинопису автори віддали до "Червоної Ка
лини", але ця історія, на жаль, не вийшла, хоч її появу оголошували 
у "Літописі Ч. К." в 1938 р. Рівнож до друку був готовий і "Альбом 
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УГА". Замість друкувати джерельні матеріяли про УГА, редакція "Лі
тОІпису Ч. К." передру~овувала "Холодний Яр". 

Коли пор. УГА Евген Яворівський щасливо вивіз з Києва 1920 р. 
"Денник Нач. Команди УГА" і "Процес над ген. Тарнавським" і при
віз ці основної ваги документи зі собою до Львова, але "Червона Ка
лина", з якихсь причин цих документів не видрукувала. Цей "Денник" 

і "Процес" використовував в 1938 р. у Львові ·видавець Іван Тиктор 

у своїм виданню "Вожд 100-тисячної Армії". Цей "Денник" і "Процес" 
Управа "Червоної Калини" видала доперва у Нью йорку в 1976 р. 

При цій вже нагоді я з жалем мушу підкреслити, що деякі особи, 

кол. старшини УГА, не тільки духово мене у моїй праці не ~піддержу

вали, але були заздр і і прос1'о бойкотували. Лепкий і Купчинський 

відмовились написати <:·вої спогади ·Про кінноту і польський полон 

у Тухолі. 
Я радий, що двадцятьлітня праця завершилася уопіхом, бо укра

їнська громада дочекалася історії УГА, написаної 1по змозі об'єктивно. 

Кошти цих 5 томів "Матеріялів до історії УГА" і "Історія УГА" дій
шли понад 20 тисяч долярів. Та я радію, що нарешті, по 50 роках, така 
історія таки появилася, тимбільше, що поляки і москалі не тільки кра

дуть наші скарби, але й фальшують нашу культуру й історію . 
На закінчення цієї моєї короткої інформації про те, як постала, 

друкувалася й ·завершилася "Історія УГА" в моєму виданні, мені за
лишається ще тільки щиро і сердечно подякувати на цьому місці всім 

тим, що 1підтримували мене 'В моїх задумах, та в реалізаціях їх рік за 

роком, тим, що не жалували труду й часу і -своїми безцінними праця

ми ввійшли в це видання. 

Окремо висловлюю свою щиру і сердечну подяку редак'Горові п. 
Ев. Зиблікевичеві, директорові Інституту ім. Липинського у Філядель
фії, проф. Л. Шанковському, за його 400-·сторінко·ву джерельну працю 
"Історія УГА", як теж і редакторові А. Курдидикові за його щиру 
співпрацю зі мною і приятельські технічні поради в часі друку цих 

моїх оповідань. 

Маю враження, що з ~повним правом можу їх запевнити: 
По·братими 1по зброї і праці! Ми спільно виконали одне з по

важни·х діл в обличчі нашої Матері-України, - для Неї і ·про Неї. А вже 
історії залишаємо оцінити, як ми це діло зробили та яка його ,К'арті<:ть. 
СПАСИБІГ ВАМ УСІМ! .,{, 

Вінніпеr, Канада, в квітні 1977 р. 

Дмитро Микитюк - ·в и да в е ц ь 
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і мілітарну катастрофу в осени 1919 року? " .. """."""""""""". 112 
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ВИДАННЯ ДМИТРА МИКИТЮКА 

І. МАТЕРІЯЛИ ДО ICTOPir УГА. Том 1-ший. 
Книга має 670 сторін великої вісімки, 300 світлин і 8 ма111. 
Цей 'Великий, -спільний, і сторично-воєнний збірник, на·писали 50 
визначних старшин УГА всіх родів зброї. Ціна 15 долярів. 

11. МАТЕРІЯЛИ ДО ICTOPir УГА. Том 2-гий. 
Книга 'Має 382 сторін великої вісімки і 100 світлин. Ціна $10.00. 

ІІІ. МАТЕРІЯЛИ ДО ІСТОРІУ УГА. Том З-тій. 
Книга має 240 сторін великої вісімки і 50 світлин. Ціна $10.00. 

IV. МАТЕРІЯЛИ ДО ІСТОРІУ УГА. Том 4-тий. 
Книга ·має 300 сторін великої вісімки і 20 світлин. Ціна $10.00. 
В цім томі поміщено докладну студію про Чортківську офен
зиву, яку 01працював сотн. УГА, д-р Л. Макарушка. Крім цього 
"Жалібна Н:нига" виказує 450 nрізвищ :поляглих і померлих стар
шин УГА і понад 2,500 прізвищ підстаршин і стрільців УГА. 

V. МАТЕРІЯЛИ ДО ІСТОРІУ УГА. Том 5-тий. 
Книга має 100 -сторін великої вісімки. Ціна $15.00. 

VI. ПРОЦЕС ГЕН. ТАРНАВСЬКОГО. Нескорочений, ориrінальний 
~протокол. 72 стор. Ціна $5.00. 

VII. ІСТОРІЯ УКРАУНСЬКОУ ГАЛИЦЬКОУ АРМІУ. ВоєН'Но-сторична 
студія. 
Автор: Лев Шанко•вський. Війна України з Польщею і Москвою 
в 1918-1920 рр. 
Книга має 396 стор. 'Великої вісімки, таблиці і мапи. Ціна $20.00. 

VIII. "УКРАУНА У ВШНІ ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ". 
На•писав командант 3-тьої Залізної Дивізії Дієвої Армії УНР, 
ген. Ол. Удовиченко. Книга має 180 сторін великої вісімки, 90 
світлин і 10 мап. 
Залишилось ще кільканадцять примірників. Ціна $5.00. 

ІХ. "полковник ВАСИЛЬ ВИШИВАНИЙ". 
Цікава студія про полк. Василя Вишивано·го (Вільгельма 
Габсбурrа). 
Написав ота'Ман Леrіону УСС, д-р Н. Гірняк. 
Книга має 72 сторінки і 10 світлин. Ціна $5.00. 

--0--
"УНРАУНСЬІ<ИІ'І СТРІЛЕЦЬ". Орган Української Бриrади, інтернованої в Чехах. 
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МісячниА журнал, чисел 14-ть. Німецьне Яблінне - Чехи - 1920-1921 рону. 

Унікат, "білиА нрун". Ніхто не мае у цілім вільнім світі. Збірник, опрамениА 
в тверду оправу з золотими витисками. Ціна лише 25 долярІв. 
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Мr. D. МУКУТІUК 

386 Selkirk Ave., Winnipeg, Man. 




