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Памяти першого міністра війни Західно-Української Републики

полк. ДМИТРА ВІТОВСЬКОГО.
... »І згадаймо славну смерть лицарства, козацтва,
Щоб не тратить марно нам свойого юнацтва.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу ...«
Чому починаю згадку про Нього знаменними словами
нашого гимну? Бо в історії визвольної війни Зах. Укр
Републики займає Дмитро Вітовський чільне місце. Сво¬
єю діяльністю й своїм життям показав Він, як треба
поступати нам.
Водився 1887. р. в селі
Медусі під Галичем у селян¬
ській сімї. Першу шкільну
науку одержав у рідньому
селі. Малим 10-літним хлоп¬
цем перейшов до Гімназії
в Станиславові й жив у
бурсі У. Т. II.
Вже від
і кляси визначався великою
памяттю й таланом. Усі во¬
рожили Йому письменницьку
славу. Не так у гімназії, як
у бурсі сформувався Його
національний світогляд, який
доповнився вже серед гуртка
товаришів, Українців ґімназістів і семинарістів, що
згуртувалися в Станиславо¬
ві, для самоосвіти й націо¬
нального виховання. Гурток
той має за собою велику
діяльність. Із нього вийшло
чимало працьовників, які
тепер
розсипані
по всій
Україні
й
на
чужині.
В дружбі жив Вітовський із
М. Федюшкою (Евшаном),
Евг. Стебновським, Рости¬
славом Заклинським й Ол.
Садибою. Тоді почав і пи¬
сати, спершу вірші, потому
поезію в прозі й нариси під
псевдонімом: Гнат Бурян. У
гуртку здобув собі довірря й
пошану, так що був опісля
головою організації. Прига¬
дую собі Його палкі промови
з того часу. Це був наш на¬
ціонально - революційний бесідник.
Заки ще укінчив
Гімназійну науку, перейшов великі особисті нещастя, що
були Його навіть на кілька літ зломили.
По скінченню Гімназії перенісся до Львова й запи¬
сався на правничі студії. Тут проявив живу діяльність
серед університетської молодді, брав участь у борбі за
український університет, та помагав визволяти з терми
М. Січинського. Опісля осів у Станиславові й працював
у адвоката Партацького. Почав організувати »Січи« й
»Січових Стрільців« і вже тут треба глядіти початків
Його військової діяльности. Серед того захопила^ Його
війна. Скоро чуємо про бої Його сотні У. С. С. в Карпа¬
тах. В 1915. р. брав участь в офензиві, перший із своєю
сотнею ввійшов до Галича, застромив на вела давного
королівського города український прапор і побідно ввій¬

шов у своє рідне село. Там являється 1910. р. Його лист
до стрілецтва.
1917. р. йде на Волинь для організування просьвітної
праці в Ковлі й окрузі. 1918. рік знов застає Його між
стрільцями. Аж тут показалися Його великі організа¬
торські здібності!. До того поміг йому великий 5-літний
військовий досвід.
Російська революція й Українська Република додала
нам надії й відваги. Збли¬
жався розпад Австрії. Тоді
Вітовський
став
першим
ініціатором й організатором
української революції в Схід¬
ній Галичині. На тайних
зборах укр. стрілецтва, відпоручників укр. відділів ар¬
мії й наших політиків у
Львові підготовлено всю ак¬
цію, а Вітовський навязав
нитку повстання по всій
Східній Галичині. В кожній
ґарнізоновій місцевості! тво¬
рилися військові організації
и ждали на приказ. Крім
того всього вмів іще Вітов¬
ський і випередити Поляків,
що теж острили зуби на
нашу галицьку землю.
Торжєствеппо ож вдали
Українці ночі і. падолиста..
З малою горсткою укр. вій¬
ська (1500 людий) заняв від
півночі до
ранку увесь
Львів, розоружив усі авс¬
трійські залоги, жандармерію
й поліцію. Се ж був геройсь¬
кий подвиг! Як би не така
велика відвага й віра в доб¬
рий успіх — не бувби годен
се зробити з такою горсткою
однодумців. Сам акт 1. па¬
долиста 1918. р. так уміло
переведений Вітовським, ви¬
ніс українську справу з ни¬
зин неволі у височину, звід¬
ки вона вже далі посувається своїм ходом і мусить при
нашій помочі дійти до бажаної мети.
Який могутній вчинок! Яка радість для Українсь¬
кого Народа. Галицька Україна, що вже 700 літ була
в неволі, встає, рве на собі кайдани і заявляє, що хоче
жити від тепер свобідно, як другі народи, по людськи.
А на доказ того не кидає шаблі з рук, але бореться в безпримірному геройстві з усіми ворогами своєї волі. І хоч
приборкана ворогом (при чужій помочі!) поневолена, нетратить надії, а має лиш одно бажання, одну мету, один
ідеал: Самостійну Українську Републику.
За приміром Львова освободжується вся Східна
Галичина й північна Буковина. Тепер Вітовський як
перший військовий міністер організує Українську Га¬
лицьку Армію. Вже в перших тижнях зібрав кілька-
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десять тисяч війська-добровольців! Всі ми памятаемо ті
великі дні, бо ми також там були! Кожний із нас спішив
у ряди борців за визволення України ...
Не був я тоді в центрі укр. життя, в Станиславові, не
маю під рукою приказів Вітовського, ні розпорядків, але
знаю, що тоді ми всі відчували вмілий провід і вірили
в свого Вожда. Ми знали Його зі ніколи, знали з грома¬
дянської діяльності!, знали зі стрілецтва. Бо серед нас
Він виріс, із нами ще на шкільній лавці втягнувся до
народньої праці. Основно опише колись усе з докумен¬
тами будучий історик нашої визвольної війни; ми тепер
знаємо лише тільки, що вогонь, принесений із кружка
молодці, не вигас у Вітовського, а все горів чистим полумям любови України. Він — нащадок наших славних
предків із Галича. Минула слава України відроджується
в далеких нотомках!...
Висланий нашим Урядом за границю, працює нев¬
томно далі як дипльомат. З тих вождів, із котрими він
стрічався, один хиба ґен. Бота міг Йому дорівнати
в геройстві.
Тимчасом наш фронт захитався, й армія уступила
за Збруч. Та не тратить надії, а готується до нової офензиви. Тоді й ВітОвський не надумується довго, сідає на
літак і спішить там, де Його обовязок кличе. На поміч
рідній Землі йде він не перший раз. За собою має вже
великі вчинки ...
... Літак не долетів на Україну. Дня 4. 8. 1919.
знайдено останки літака коло Раті бора на пруському
Шлеську. Між спаленими тілами пізнати можна було
лише лице Вітовського, що було закрите руками й так
заховалося...
Така була геройська смерть першого нашого міністра
війни.
Не на рідній землі, а на чужині в Берліні поховано
Вітовського. Попращати Його зібралася вся укр. кольонія.
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Тепер укр. Уряд продовжує пращо Покійного.
... Колись, як виборемо волю Україні, перевеземо
Його тіло на рідню землю! Бо в рідній землі легко буде
лежати тому, хто життя за неї віддав...
Як колись давно мати-Спартанка говорила синові,
виправляючи його в бій за рідний край: — »Або вернись
до мене побідником-витязем, або нехай принесуть тебе
до мене назад на щиті!«
Солодка .смерть за Україну! Спи спокійним сном,
вірний сину України! Твоє життя — це безупинна бо¬
ротьба. Як ми почуємо клич: »Вперед за Україну!« —
й рушимо всі, як лявіна з гір, на рідну землю, Твій,
Вожде, дух зашумить над нами. Твій літак здійметься
високо над нашими нивами, буде вести нас до побіди,
розбудить сплячих, додасть відваги нерішучим. Вслід
за ясним цілунком промінів Твого піднебного лету,
воскресати буде Твоє стрілецтво, Твоя 1. залізна сотня
й Твоя пробоєва чета й гуцульські леґіні-добровольці,
що так Тебе любили, злучаться всі в сильні ударні від¬
діли й приєднаються.до нас. А тоді гуртом вдаримо раз
— і буде вільна наша Вітчина!
Подібною смертю вмер і воєнний міністер чсл. Р. Стєфанік. Тільки, що той вертався до вільної вже вітчини
й ледво здалека побачив її, впав із літака коло границі.
Вітовський летів на поміч Рідному Краєві серед найтяж¬
чих хвиль, не як побідник, але як воїн-лицар.
Імя Вітовського буде записане золотими буквами
в історії України. Все буде світити над головами укр.
молодці промінням ідеалу, до Нього будуть взноситися
їх свобідні серця, до Його славних учинків будуть тужити
їх мрійні голови. В серці українського народа буде Він
жити на віки!
Р., 25. 6. 1922.

Богдан —ський,
підх. УСС.
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УКР. ГАЛИЦЬКИЙ КУРІНЬ У ПОЛТАВІ 1918. р.
(Кінець.)
Та не вважаючи на те все. остав курінь і далі в Пол¬
таві в давньому свому складі. Справді при кінці липня
наступила була зміна його команданта — бо Самокішин,
від'їжджаючи на довшу відпустку для поратовання здоровля, передав курінь сот. Володимирові Сеникові — але
вона не зміняла ні* давнього настрою, ні стремління
куріня. Сеник командував курінем до вересня. За цілий
той час не одержали ні старшини, ні козацтво жадної
платні. З тої причини підупадав у куріні давній дух,
родилася неохота й ширилося невдоволення. Козацтво
почало — зовсім слушно — нарікати на такі відносини,
а вороги сейчас використали момент і постаралися о лікві¬
дацію зненавидженого куріня. Одержавши гроші на ви¬
плату льону військам, проголосили Галичанам, що їм
усім виплатять повну платню за чотирі місяці й ви¬
дадуть потрібні документи, наколи вони схотять добро¬
вільно опустити Полтаву. Цей новий підступ Москалів
не лишився без лихих наслідків для куріня. Галичани,
що їм уже надоїли були дивні обставини, які панували
в Полтаві від самого повалення Центральної Ради, почали
опускати ряди куріня. Та для української справи не
пропадали. Відходячи з куріня переходили то одинцем,
то меншими гуртками до дивізії Натієва, що творилася
тоді — незалежно від гетьманців під чисто українським
прапором — або від'їжджали до залізничих відділів охо¬
рони в прикордонних полосах, головно в Харківщішу.
При кінці вересня ряди галицького куріня змаліли до
числа 150 людий, із яких утворено ще окрему галицьку

сотню під командою Придніпрянця сот. Павла Деріди, бо
в сотні — крім хор. Черняка — не було вже ані одного
старшини Галичанина. Вкоротці одначе й ця сотня пере¬
стала існувати як самостійна галицька частина, В Білій
Церкві почали формуватися С. С.-и. й туди забрав чет.
Зибликевич 60 людий зі сотні, а оставших у Полтаві
около 90 людий приділено до юнацької сотні, що мала
приміщення в епархіяльній дівочій школі.
Такий був кінець самостійною українського галиць¬
кого куріня в Полтаві. Вороги зраділи, думали, що
з розваза.нням самостійної галицької частини, збудуться
їх впливу в місті, та знівечуть їх значіння. Одначе по¬
милилися. Галичани вели й далі безупинно свою успішну
працю серед середовища найкращих синів України.
В юнацькій сотні вже від самого початку мали чисельну
перевагу й тому не дивно, що з їх приходом запанувало
в сотні нове життя. До того своєю отвертою й щирою
вдачею та незмінними поглядами здобули собі Галичани
серед молодих юнаків приязнь і любов. Ті, що на кож¬
ному кроці переслідували Галичан, а по розвазанню
куріня приділили послідню їх ґрупку до юнаків і не до¬
гадувалися навіть, що вони серед нових товаришів знай¬
дуть найліпших другів та вірних однодумців.
Надійшов розпад Австрії, а з ним нова вістка нро
українсько-польську війну в Східній Галичині. Завору¬
шилися Галичани, що були розсіяні по цілій Придніпрянщині, рвалися до нової, визвольної борби за рідні
сторони. В Полтаві утворено збірну точку, де мали збі-
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ратися й орґанізуватись усі, що хотіли виїхати на га¬
лицький фронт. Орґанізатором цеї нової станиці був
хор. Черняк, що остав із своїми людьми до послідної хвилі
при юнацькій сотні. Загоріла робота. Галичани почали
зїздитися з усіх усюдів. Усі хотіли як найскорше від¬
'їхати, всі спішились, рвалися в рідні сторони, яким загрозив ворог. Уже почали відходити перші відділи до
Білої Церкви, де стояли вже готові сотні С. С.-ів. Запал
і одушевлення Галичан уводили в подив братів Придніпріанців, що поділяли радість, вірили в успішну борбу.
Богато з них голосилося в ряди галицьких військ, і стар¬
шин і козацтва, а навіть дівчата вступали до санітарної
служби. На українсько-польську війну посипались
добровільні датки в грошах, одягах, збіжжу і т. д. А все
те за добро всієї України ...
Серед того гарячкового руху захопив несподівано
Галичан гетьманський крок, проголошення федерації
з Москвою. Зараз на другий день появилися в Полтаві
узброєні відділи »добровольчеської армії«, переважно
офіцирства в російських паґонах. Із музикою прямували
бундючно на Соборну площу, де відбулося богослуження
й церемоніяльний похід та перегляд військ. Дивно від¬
булась та парада. Особливо загадочною була обставина,
що підчас »здоровлення« відповідали всі: »Слава Україні,
гетьману слава!« ... По цьому рушили всі відділи з одною
батерією гармат по всіх вулщях міста. В тому святі не
брала участи ані одна українська сотня. Юнацька сотня,
а з нею й Галичани сиділи теж у своїх домівках.
Цей новий і явний виступ Москалів був страшним
ударом для цілої української справи, а зокрема для Гали¬
чан. Відвічні вороги всього, що українське, формували
вправді й передтим добровольчі відділи, але відсилали
їх поза межі України, а тепер переняли на Україні
вдасть, стали з оружжам у руках на сторожі гетьман¬
ських затій, а навіть заборонили помагати чимнебудь
Галичанам у їх війні з Поляками. В Полтаві завмерло
українське життя, притихло, а натомісць гомоніли мос¬
ковські пісні, лунали царські гимни. Деякі Галичани,
що їм уже серед такої атмосфери не ставало терпцю,
опускали Полтаву й одинцем пробірались у рідні сторони.
Більшість чекала нетерпеливо зазиву С. С.-ів із Білої
Церкви.
Тимчасом недалеко Полтави, таки під самим боком
московської затії у Деканції, формувався повстанчий
відділ полк. Шинкаря. До нйого відійшли з Полтави всі
свідоміщі Українці, а Галичани й юнаки навазали з ним
тайну злуку, остаючи й далі вмісті. Справа в тайному
підготовліованню повстання йшла між Галичанами в Пол¬
таві легко, бо під той час перебував там сот. Сеник, який
давав їм усі потрібні вказівки. До того Німці сиділи
весь час тихо й зовсім до нічого не мішалися. Бундюч¬
них Москалів, що хвилево ликували своїм пануванням,
захопив несподівано повстанчий рух, який не лише їх
приголомшив, але й відібрав їм розум і память. Серед
них запанувала паніка. Кожний із них і всі разом шу¬
кали ратунку, а його не було. У першу чергу довідалися
вони про заняття Харкова Болбочаном, який проголосив
себе командантом усього Лівобережжа. З Правобережжям
не було ніякого получення, бо й там кипіло вже повстан¬
ня. Звідтам доходили лише відірвані вісти, а всі були
злучені зі словами: »Галичани,« »Січовики,« »Стрільці.«
що перші, вирушивши з Білої Церкви, дали почин до
виступу проти гетьманської влади. В Полтаві оголосили
Москалі сейчас загальну мобілізацію, але всьо було за
пізно.
Коли відділи Болбочана рушили в напрямі на Пол¬
таву, вдарили на ню з цілою силою повстанці. їх удар
був такий наглий і сильний, що гетьманці відразу за¬
хиталися й сказали: »всьо пропало.« Пробували ще
рятуватися, вислали навіть війська на »фронт«, але не
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все робили вже в такому замішанню, що не запримітили
й того, як юнацька сотня разом із Галичанами остала
в місті та робила приготовання до нищення їх. По від¬
ході з міста головних військ, панував у Полтаві через
цілу ніч іще спокій, але непевний, зловіщий. Рано ще
до схід сонця вирушила юнацька сотня з Галичанами
під проводом сот. Сеника на місто, розоружила по дорозі
оставшу гетьманську залогу, заняла червоні касарні,
розоружила там около 200 людий залоги й пішла фрон¬
том проти гетьманців. Саме тоді розпочали гетьманці
бій. Думали спасти своє життя. Около пятьтисячною
силою напирали на повстанців. Та заскочені нечайно
юнацькою сотнею ззаду, захиталися й начали відступати
в місто. Повстанці напирали що-раз сильпіще, стиска¬
ючи їх тісним перстенем, а юнацька сотня обсадивши
часть міста, прорвала фронт гетьманців і злучилася
з повстанцями. Началися вуличні бої, але не трівали
вже довго. Ворог бачу чи, що всяка оборона принесе
йому лише більше страт, під вечір розбігся й окрився під
крилами темної ночі. Німці, іцо сиділи в місті, задер¬
жали строгу нейтральність, беручи лише під свою охо¬
рону деяких гетьманських старшин, але все ж таки мали
маленькі случайні втрати. По заняттю повстанцями
Полтави, панував у місті повний спокій і порядок. Пов¬
станці, що оголосили себе українськими большевиками,
з огляду на Німців візвали всіх жителів міста до строгого
береження порядку й задержання спокою.
В два дні пізніще прибув уже до Полтави один полк.
Болбочана, якого всі війська йшли під національним
прапором і несли зі собою смерть большевизмові. В місті
порозумілися з Німцями й розоружили понад 7000 пов¬
станців та забрали около 40.000 крісів, що їх повстанці
звезли з дооколичних сіл і зложили в військових казар¬
мах. . По розоруженню повстанців перейшли Галичани
в звязь 6. корпуса, якого булава існувала вже в Полтаві
ще за гетьманських часів. Гетьманський уряд, що ста¬
рався закріпити свою вдасть на Україні, почав форму¬
вати в Полтаві 6. корпус, в якого рядах мали служити
лише виключно сини богатих землевласників. Відразу
поставити його на ноги, не могли. В винищеній Полтаві
не було ні одної казарми, де б можна було примістити
бодай часть військ того корпуса. Треба було впершій
мірі приладити для нього приміщення. Приладженням
приміщення занялася була вже булава 6. корпуса, що
стояла в той час під командою ґен. бунч. Слюсаренка.
Підчас тих приготовань захопив його переворот. Із при¬
ходом болбочанівських військ до Полтави, усунено Слю¬
саренка, а команду 6. корпуса обняв знаний уже з часів
Центральної Ради от. Кудрявцев, який сейчас занявся
його долею, але працював уже з иньшими людьми і з иншою метою, як Слюсаренко. В тому то корпусі творили
Галичани першу основу.
Тимчасом Німці оголосили приказ, що всякі укра¬
їнські війська мусять негайно опустити всі ґуберніяльні
міста й стати найблище 20 км. за ними. До тих військ
зачислили й 6. корпус, та полк Болбочана, які мусіли
теж опустити Полтаву та перенестися до Кременчуга, але
не надовго. Вже по кількох днях скріпилися та підгото¬
вляли наступ на місто. Та в тому саме часі новий Уряд
України доручив Німцям ноту, в якій домагався від них
опустити до 14 днів територію України. Німці, що стояли
залогою в Полтаві, вислали сейчас до Кременчуга делєґацію, яка мала почати з Українцями переговори
в справі мира й дозволу на поворот Українців до Пол¬
тави. Та українські війська вже й без того прямували
до міста, до якого ввійшли без ніякого бою, бо Німці не
ставили найменшого опору. Не вважаючи на те все по¬
карали Німців строго за "їх послідне поведення та за
розібрання й розграблення військових складів у часі
відсутности українських військ. Тепер начато знов
формувати в Полтаві 6. корпус, а його ряди вже в корот-

Сторона 4.

Український С к и т а л е ц ь.

кому часі зросли до 36 тисяч людий. У ньому остача й
далі та горстка Галичан, яким судилось іще короткий
час перебути в роскішній і приманчивій Полтаві під
командою того самого патріота, що перший привітав їх
щирими словами на Соборній площі 1. травня. В коротці
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ирийшлося 6. корпусові відступати перед напором боль
шевиків, а в звязі з ним відступили й Галичани, опуска
ючи з болем серця улюблену Полтаву. —
Йозефів, 19. липня 1921.

Ґєн. А. Кравс.

ЗАВЯЗОК МОЄЇ ҐРУПИ.
(Уривок зі споминів. — Передрук заборонений.)
По розгромі італійського фронту радувалися розпоро¬
шені австрійські частини спішною утечею. На пяти
наступали Італійці без жадного стриму й тому доводилося
нераз відбувати без відпочинку величезні походи. На¬
прямом нагальної втечі було ціле запілля, бо не ходило
о ніщо инше, як лиш о поспіх. Склади, обози й воєнне
приладдя діставалося без бою в руки ворога, Звязки й
взаїмні зависимости поодиноких частин перестали існу¬
вати. З запілля повіяло на фронтових розбитків поди¬
хом революції. Команди зникли й не мали жадного
впливу. Австрійське військо стало гуртуватися після на¬
родностей уже підчас цього нагального відвороту, при¬
чому старшини збірали просто кругом себе своїх земляків
і в міру цього, як віддалялися від фронту, зростали й їх
відділи. Переважна часть таких відділів прямувала на
Відень, як головного залізничого вузла, де кожним по¬
дібним гуртом займались уже національні комітети, дбали
про їх прохарчування й приміщення, а в дальших ста¬
раннях і про висилку на рідну землю, до дому.
На італійському фронті було немало й Українців.
Крім цих, що минаючи Відень, або не задержуючися
в ньому прямували ріжними дорогами й манівцями, гур¬
том й поодиноко до Сх. Галичини, було богато в утвореній
на скору руку віденській станиці Українців, старшин і
стрільців, що в міру напливу свіжих, відходили постепенно меншими або більшими відділами до 3. У. Н. Р.
З одним таким транспортом виїхав до Галичини й
я. 500 свіжо впряжених піхотинців, усі з крісами й на¬
боями, 20 старшин, а крім цього ще й обслуга на дві
повні батерії з роздобутими в Відні потрібними картами,
виїхали 20. падолиста 1918. р. з українського табора
Лаарберґ. Всі вони, розбитки з італійського фронту,
з найріжніщих відтинків і частіш покидали без жалю
наддунайську столицю й рвалися до ріднього закутка,
щоби на українсько-польському фронті дати своїми
грудьми захист рідній, батьківській землі.
З ними прибув я до Стрия 24. падолиста. На двірці
привитав нас тодішний окружний командант майор Котович. Воєнне вираждення людий робило їх боєздатними,
хоч би зараз а на шляху Відень—Стрий доводилося пе¬
реїздити границі новоутворених сукцесійних держав і
переїзд у повній збруї не був легкий.
Мене повідомив окружний командант, що о 11. год.
перед полуднем ожидає мене обласний командант полков¬
ник Коссак. Під його командою був під той час і боєвий
відтинок від дороги Миколаїв—Львів на задіхід аж до природньої границі — Сяну.
В означений час удався я до полк, Коссака в това¬
ристві майора Осипа ГІапн де Яноші, якого полк. Коссак
назначив зараз своїм начальником ґенеральної булави,
а я мав відійти до Вудок, де містилася команда відтинка
на захід від Городка, яку мені й поручено обняти. На
право притикав би до моїх становищ відтинок підполков¬
ника Слюсарчука. На мій запит, як виглядає приблизно
розділ боєвих сил, та як розложені наші й польські ста¬
новища, одержав я слідуючі вияснення відносно розмі¬
щення й обсади наших становищ:

Хирів: . . . . 300 крісів, 2 гарматі, 4 скоростріли
Нижанковичі: . . 800
„
10
„
4
Самбір: . . . . 500
„
ю
50
Комарно:
. .
Рудки:
. . .
50
„
1 гармата, —
Дрогобич: . . . 500
„
10
„
1
Вертаючи на двірець, обчисляв я боєві 'сили й брав
під увагу свіжу півтисячку, що прибула зі мною з Відня,
та тут довелося мені в перше дізнати розчаровання. На
двірці спостеріг я відразу, що число людий змаліло. Мені
добре було звісно, як тяжко одержувалося з італійського
фронту відпустку, та як велика була покуса побачитися
по повороті з ріднею, але я не міг вийти з дива, коли замісць привезених 500, зголошено мені ледві 150 крісів.
Одні тільки пушкарі ое-тали майже всі, чим зложили до¬
каз, що судьба рідної країни дороіца їм, чим відпустка
й відпочинок.
Слідуючого дня покликав мене знов полковник
Коссак до себе й сказав, що біля Хирова й Нижатікони ч
не все в порядку. Тому поручив мені їхати сейчас до
Хирова розглянути ситуацію, а в разі потреби навіть
наступати. Негайно удався я до Самбора, а відтам паро¬
возом і двома тяговозами поїхав до Хирова.
Було вже добре зполудня й вечеріло. У Викотичах
вїхав з противної сторони на двірець рівночасно довжез¬
ний потяг. Із нього висів цивільний добродій і дібрав¬
шись до моєї переділки, спитав, що я за один. У відповідь
показав в йому свою виказку, нащо він представився
мені як начальник огрівальні в Самборі, Б. Зясовуючи
мені положення, згадав, що наші війська опустили Хирів
і відступають на Самбір. Кільки їх було й куди відсту¬
пають, північною, чи південною стороною Стрвяжа, по¬
дати неміг. Із цього я зміркував, що положення було
грізне й вимагало безпроволочного рішення.' Заразом
вразило мене дуже немило й це, що я першу вістку про
військове положення на фронті одержав від цивільного.
Самбір був вправді недалеко й там сиділи військові команданти, але вони нічого не знали про положення своїх
військ. Величезний потяг, із якого висів начальник
огрівальні, був саме евакуаційним. Дальшу їзду до
Самбора заборонив я тому, щоби не викликати непотріб¬
ного переполоху, а своїм паровозом став я підсуватися
в напрямі Хирова в надії, що по дорозі стріну відступаючі
здовж залізничого шляху відділи. Цивільний пересівся
до мого переділу й познайомився з моїм адютантом йор.
Шебецом і чет. Трачем, і ми- стали підїздити обережно
в непевну порожнечу.
Без перешкод дібралися ми до залізничого двірця
Глубока. Не стрінули, ні ворогів, ні своїх та порішили
задержатися в Глубокій, бо дальша їзда була безцільна.
Слідуючим по Глубокій перестанком був залізничнії дві¬
рець Хирів, що після одержаних вісток находився в руках
ворога.
Ми повисідали в Глубокій і запалили світла. Нічна
темрява подалася з залізничних будівель на вільний
простір і на двірці стало привітніще. Приманений світ55
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лом явився вкоротці якийсь український старшина й став
зясовувати нам положення, що 26. XI. 8 год. вечером пред¬
ставлялося слідуючої
В цілковитому майже розладі стояла наша піхота
в Сусідовичах а гармати в Чаплях. При відступі стра¬
тили наші відділи чуття з ворогом, що ані надто сильно
натискав, ані но відступі їх не переслідував. Користаючи
з обставини, що старшина мав верхівця, казав я йому
вернути до відділів і повідомити їх, що я відбираю ко¬
манду, а першим моїм приказом було: Зібратися в Фельштині. 0 її годині по полудни чекали всі зібрані. Тоді
приказав я виставити по сильній заставі на гостинці до
Хирова, на залізничому шляху і в долині. По такій забезпеці заночували прочі відділи- в Фельштині, одначе
з огляду на близькість ворога та непевність положення,
стояли в боевому поготівлі. В предвидженню ворожого
наступу видав я вказівки, щоби держати й боронити за¬
хідної сторони Фельштина, а сам від’їхав на нічліг на
двірець На.диби.
Ранком слідуючого дня провірив я особисто стан,
який по докладному обчисленню представлявся так:
15 старшин, 154 стрільців, разом 140 баґнетів, а при двох
гарматах: 3 старшин і 46 гарматників.
День згляднб ніч з 27. XI. була дуже непевна. Коли
б Поляки були спробували тоді вдарити рівночасно з пів¬
нічної, або південної сторони Стрвяжа й повели наступ
у напрямі Самбора. не стрінулись би з жадним опором
і Самбір затіяли би були ще тої ночі. Та Поляки не знали
очевидно дійсного положення.
Ніч минула спокійно.
Положення на відтинку й нове розміщення сил зголоеив
я телефонічно полк, Коссакові в Стрию.
27. падолиста 1918. прибули з Самбора на скріплення
дві сотні в силі 200 людий, через що мій стан зріс при
двох гарматах до 340 баґнетів. Цілий той день посвятив
я на це. щоби розглянутися, управильнити тактичну звязь
та розвідати денто про ворожі сили. Розвідчі стежі до¬
несли мені, що коло Хирівської Посади сліди і малі ворожі
гуртки, мабуть застави. З цього слідувало, що ворог за¬
нивши Хирів, дальше не посувався. Я вислав до Бере¬
зова чету в силі 50 баґнетів, а це для охорони лівого
крила, при рівночасному замкненню дороги на Старий
Самбір. Так само забезпечено простір аж до фельпітинівсько'ї Посади. Праве крило не було наразі загрожене. По¬
стоєм для себе вибрав я Глубоку.
Я побоювався лише ворожого броневика й не чекаючи
його появи, став робити старання, щоби перетяти йому на
всякий случай дорогу й не допустити близько наших
становищ. В тій ціли казав я зірвати у висоті Грабовець
кілька шин, а для охорони уставлено на південь від Фельштина біля залізничого верхнього переїзду, гармату, що
опановувала цілий залізничий шлях.
Знов минув спокійно день. Броневик не показувався.
Аж десь над вечір повстав нагло переполох. Не було
чути жадних стрілі в та мимо цього на дворець Глубока,
де я стояв з потягом, стала напливати наша піхота. Вті¬
качі заповнювали, що ворог затіяв Фельгатин і посуваєтьса далі здовж залізничого шляху. Я зібрав старшин
і пустився з ними аж до верхнього переїзду, щоби пере¬
свідчитися особисто, кільки в цих вістках правди. Та
тимчасом минали нас із трівожним поспіхом розпорошені
гурти піхоти, хоч я ніяких стрілів не чув ані нічого не
бачив. Ні сліду якоїсь перепалки, а стрільці дерли не¬
стримно в зад. Я був близький розпуки й безрадний на¬
думувався хвильку, що робити й від чого зачати. До
мене прилучилися деякі нові отаршипи й я приказав
кільком із них, щоби держали з відважнішими стрільцями
двірець Глубоку. доки мені не пощаститься відіслати
переполонтників і потягле
Вхопили старшини за кріс і зібравши біля сотки
стрільців, обсадили двірець та поземелля на право й ліво,
їм дав я приказ держатися на двірці з годину', щоби опісля
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могли відступати в цей спосіб, що головна сила посувати¬
меться здовж дороги, а менша частина здовж залізничого
шляху до двірця Надиби, де мала обсадити західний край
села Надиби. Так удалося мені заповнити потяг переполоншиками й від’їхати разом із ними до Надиб. Тут
покликав я до себе зараз команданта двох сотень, які на¬
спіли на скріплення з Самбора й спитав його, з яких
людий ці відділи утворено. Його відповідь розяснила
вкінці цілу загадку з безпідставним переполохом нашого
війська. На обі симбірські сотні зложилися переловлені
збігці. Отже не ворог, не стрілянина спонукала їх до
утечі, а туга за теплим леговиськом дома на печі, туга за
спочинком у маминій хаті.
Сейчас казав я зібрати цих відважних симбірських
»борців« і з хвилею, як наспіла обсада з Глубокої, обсадив
я скупими силами західний край Надиб.
Прикру й безсонну ніч перебув я тоді в цьому селі.
Вичікування ворожого наступу й свідомість, що власні
частини схвильовані темними дезертирами при першій
стрічі пішли б у розтіч, не давали мені замкнути ні на
хвилю ока. Це й була друга непевна хвиля на цьому
відтинку. Як що Поляки були би використали поло¬
ження й виявили хоч трохи зачіпного духа, то Самбір
були би здобули не боєм а простим походом. Та ворог
знов не знав мабуть нашого слабкого становища й на
наше щастя з наступом не спішився.
Досвітком 28. XI. вислав я здовж дороги й залізни¬
чого шляху розвідчі стежі в напрямі Хирова, а в матому
віддаленю від стеж підсувався я зі 150 баґнетами й 2ма
гарматами. Обі »скріпляючі« сотні відіслав я разом із
командантом піхотою назад до Самбора, зголосивши полк.
Коссакові, яку поміч дали мені ці відділи, ще заким по¬
бачили ворога. Поволі й без перешкоди посунувся я аж
до Фельштина, де задержав головну силу, висилаючи під
Хирів стежі. Вкоротці вже наспіли вісти, що ворог усе
таки стоїть у Хирівській Посаді. Я підвів головну силу
до Городовиць і обсадив західний край села. Гармати
приказав я уставити воло двора Сулковських, а на постій
для себе вибрав двірець Глубоку.
Дальші дні минули зовсім спокійно. Польські стежі
підкрадалися вправді аж під Городовичі, але все мусіли
вертати без успіху. Зі Самбора надіслано мені підмогу,
іоо баґнетів і 2 гарматі. Загін у силі 50 баґнетів вислав
я зараз до Березова й забезпечив праве крило, уставивши
приблизно чету біля Гаївки, недалеко двора Сулковських.
Усі мої сили складалися тепер із 250 баґнетів, чотирох
скорострілів та чотирох гармат. Із цього зложив я три
сотні, з яких одна повнила службу забезпеки, друга стояла
в постійному поготівлі, а третя відпочивала. З скоростріли уставив я в цей спосіб, що вони, могли кожний воро¬
жий наступ узяти в перехрестний вогонь, причому один
скоростріл стояв у запасі. Сотні в службі постійно чергу¬
валися, кожна що третій день спочивала й підчас цього
відбувала тригодинні вправи, в ціли заведення належної
карности.
Ворожу перевагу доводилося одначе відчувати най¬
більше на згадку про броневик, який міг появитися зі сто¬
рони ворога й посіяти переполох у відділах. Треба було
отже щось протиділати й зі своєї сторони. Тут став
мені дуже в пригоді начальник огрівальні, Б., який уже
27. ХЇ. поробив старання, щоби зібрати потрібний ^ма¬
теріал і збудувати броневик. День і ніч невгавала робота
й уже 29.' XI. стояв до моєї розпорядимости паровіз із
двома тяговозами. Цей імпровізований броневик віддав
мені неоцінені прислуги. Біті був узброєний полевою гар¬
матою та двома скорострілами, а на обсаду зложилися
охотники. Тепер понехав я маневрування паровозом аж
до Городович, щоби ним уводити Поляків у блуд, та дер¬
жати їх у переконанню, наче б у мене був броневик.
ЗО. XI. повели Поляки наступ здовж зал. шляху й до¬
лини Стрвяжу. По розгоні було слідно, що Поляки ки-
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нули більші сили й свої розстрільні піддержували ще
броневиком. Долину лишив я необсадженою, за те можна
було опановувати її боковим вогнем із Березова й Городо¬
вим. Лише проти ворожого броневика вислав я власний
під особистим проводом начальники, огрівальні, Б., поль¬
ську розстрільну натомість оставив я тимчасом без уваги.
Наступ був спрямований у долину, отже в порожнечу, бо
ворожа піхота не мала противника перед собою й тому
зразу все пішло їм гладко. Свою похибку відкрили Поляки
доперва тоді, коли попалися під достріл перехрести ого
вогню з Березова й Городович, яким і розбито цілий поль¬
ський наступ. Ворог із великими втратами відступив на
Хирів. У цьому бою одержав мій броневик перший огне¬
вий хрест та зі свого завдання вивязався знаменито.

їТо^ілкй."

Ч. 16.

Упорядковано тактичні звязи, кожна сотня одержала
кухню, наборовий та стріливний віз. Харчевих засобів
набіралось правильно в Глубокій, а реквізиції на власну
руку відпали. По відділам віддержувано правильно звіти
й дивно, що люди з цього були незвичайно вдоволені.
Чулись справжніми жовнірами.
НАСТУП НА ХИРІВ.
Полковник Коссак повідомив мене, що 29. XI. при¬
було до Стрия 8 соток піхоти й півсотні їздців іїаддніпрянців і цю силу хотів він післати в наступ на заліз¬
ничнії шлях: Львів—Перемишль, через Рогізно, Гусаків,
причому головний удар мав би бути спрямований на
Перемишль. Комендантом цих наддніпрянських військ
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Ситуаційний план до другого заняття Хирова.

У відділах не мали ми жадних майже втрат так в пі¬
хотинцях, як і в гарматниках та броневик за це потерпів
за всіх. По бою виглядав паровіз наче сито, так густо
подірявлено його крісовими кулями. Наприкінці попало
в нього ще й гарматне стрільно й вибухло в кітлі, з якого
вийшла зараз уся пара. Паляча смертельно зранило.
Лише начальник огрівальні остав чудом при життю. По
бою затягнув він броневик назад на двірець.
У день цеї сутички з Поляками надіслано мені зі
Самбора біля сотки На.ддніпріянців, яких я одначе не вигружуючи відіслав по відбиттю наступу назад до Сам¬
бора.
Побіда, що так легко припала піхоті, а так тяжко
броневикові піднесла незвичайно боєву відвагу стрілецтва.
Цю віру в свої сили й відвагу треба було лиш закріпити
й ще більше піднести.
Всі наші змагання зосереджувались дотепер головно
коло цього, щоби не дати виперти себе ворогами зі своїх
становищ та охоронитися від несподіванок, через що й до¬
кладних вісток про ворожу силу й його становища майже
не було. Цю недостачу порішив я також усунути й розви¬
нув сильніщу розвідну діяльність в напрямі Хирова.
ІЦоби ствердити докладно де находяться ворожі піхотні
й артилерійські становища, перевів я свій плян 1. XII.
1918., висилаючи вивідний загін, який виманив ворожу
стрілянину, стверджуючи прицьому розміщення піхоти
й становища гармат.
По осягненню цілії вернув загін
без утрат.
Зі Стрия одержав я в підмогу ще одну сотню й цілий
боевий стан піднісся до 350 баґнетів, 6 скорострілів, 4 гар¬
маті й броневик. Та не так тішило мене велике число
боевого стану, як це, що в стягах стало нагло змагатися
боеве завзяття. На випередки старалися 'старшини за¬
вести в відділах карність та прибрати стрілецтво в руки.

був полковник Кравчук, бувший російський прапорщик.
Як мав би я прицьому використати свою оружну силу,
не дав мені полк, Коссак жадних вказівок, одначе я до¬
ніс йому, що по огляненню поземелля та доповненню
стрілецтва заміряю наступати на Хирів. Моїм плином
було заняти Хирів; завернувши на північ посуватися на
Перемишль. Я зясував плян наступу полк. Коссакові,
який із ним в повні згодився. Початком зачіпних рухів
назначив я 5. грудня й цього самого дня приїхав на дві¬
рець Глубока полк, Коссак.
Безпосередно перед наступом розпоряджав я, як пе¬
реділе згадано, 4-ма сотнями піхоти, 6-ма скорострілами •
й 4-ма гарматами. Вичерпуючі вказівки до походу видав
я письменно й утворив три гурти. Дві сотні й 4 скоростріли мали посуватися дорогою через Слохишо й (Д>)
точку 368 та взяти Хирів з півночі, сотня й скоростріл
мали через Радич і (А) трнґонометер 519 заняти Добромиль, а остання сотня мала через Посаду Новоміську
обсадити Нове місто й залізничнії перєстанок. Гармати
мали наступ підготовити й броневик повинен був посу¬
ватися в напрямі Хирова. Чета з Березова мала через
Баковичі підсунутися під Хирів з півдня. На случай,
коли б наступ не повівся, мало все завернути на старі
становища й обороняти їх проти можливого ворожого
протинаступу. О 7. год. рано мав наступ зачатись. Ви¬
хідне положення правого гурта: б 342 на схід від двора
Антонівки, середнього гурта: + 423 на південний схід
від Радила, й лівого гурта: західний вихід з Городович.
Чета в Березовій і броневик мали також вирушити о
7. Двірець Глубока остався й на далі моїм постоєм.
Точно о 7. почався наступ. Із початку йшло все
дуже вяно, а десь коло полудня застряг наступ зовсім.
Пополудні від'їхав полк. Коссак, не чекаючи кінця на¬
ступу. Коле 4. год. пополудні одержав я зліва звіт, що
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відділ занив Хирів, а во]юг відступив залізницею па за¬
хід, а частинно на північ у напрямі Перемишля-. Скорої ці
передав їздець із Нового Міста вістку, що й ця місцевість
уже в наших руках, а зараз по цьому вернула середуща
батана назад на своє вихідне становите з цеї причини,
що ворог ударив на її ліве крило. Як пізніше ствер¬
джено, були це відступаючі з Хирова на північ ворожі
недобитки. Повідомивши цей відділ, що Хирів і Нове
Місто вже в наших руках, дав я йому приказ посуватися
негайно здовж дороги й залізничого шляху на Добромиль.

Сторона 7.

ІЦе тої самої ночі донесено мені в звіті, що Добромиль
'обсаджений висланим відділом.
Та не обійшлося й без жертв, старшина й двох стріль¬
ців наложило головами. 8 було ранених. Більше втрат
не було. Броневикові дав я приказ під'їхати аж до Устрик
і висадити там залізничнії міст. Цього довершено також
іще тої самої ночі. Наше положення змінилося через
заняття нових точок у нашу користь і я свій пості і і пе¬
реніс слідуючого дня ранком до Хирова.
(Кінець буде.)
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(Продовження.)
Нескоро посхоплювалися ми другого дня зі сну. Мо¬
Таку балачку звуть — не знаю чому — австрійським
розний ранок розвіяв давно вже темряву, а гарний, по¬
говоренням, а воно знов полягало в цьому, що який би це
гідний день наповняв нас новими надіями.
не був комендант, він все позбувається нерадо чогобудь
Коло сотень кипіло життя. Четові провірювали за¬
у користь другої частини й переговори звичайно до нічого
соби набоїв та довідувалися про стан хорих, що в таких
не доводять, о скільки зверхна команда не поспішить у
случаях зростали до неймовірного числа. Прибула вже поміч із відповідним приказом. Та звертатися з цим до
також сотня з Радехова під проводом пор. Клима Шостака,
ОВК. вважав я злившим, бо це була дрібничка й тому я
який зараз таки на. вступі привитав мене домаганням,
поясню сої1. Подолюкові1), що коли я здержався з насту¬
щоби обути та одягнути людий, бо все на них понищене.
пом, то мушу в якийсь спосіб виплисти на чисту воду,
Золочівські засоби одягів не були надто великі. Там
щоби не вижидати в Бродах чудотворної розвязки. Тому
обганялося останками й золочівська залога не була ліпше я рішився їхати до Радивилівців особисто й до товариства
одягнена від радехівської. Ще гарніщим гостинцем була треба було мені ще когось, бо своїх старшин мушу ли¬
шити при людях.
для мене заява сотенного команданта, що його сотня скла¬
дається зі самих тільки новобранців без найменшого
— Коли й цього мені відмовите, пане сотнику, — за¬
військового вишколення й що — крім кількох підстаршіш
кінчив я, — то я замісць удаватися до Золочева о до¬
— ніхто ще не »нюхав пороху«. А перед нами не пра¬
повнення, попробую наступати, а за некорисний вислід
вильна навіть війна лише витончена партизантка, і коли
відвіватимемо оба! —
б дійшло до перестрілки, то кінець легко можна було
Наслідок був чудесний, гарніший навіть, як я споді¬
предвидіти. Рішучі домагання пор. Шостака спонукали
вався, але сотник іще таки пробував ставити несміло
мене до таких же рішучих відповіднії і вияснень, і він уваги, що воно якось так пускатися між ворохобників до¬
мусів рад-не-рад прилучитися до наших приготовань та сить непевно й що часом можна й невернути:
занятися такою сотнею, яку привів.
— Ви ще попробуйте з розвідниками, в цьому я вам
Вкоротці зголосили сотенні, ні,о все готове, а на від¬
ваго поможу! — кінчив переконуюче повітовий команповідь одержали лиш: остатися в приміщеннях і чекати дант.
— Ні. я краще наступатиму, — заявив я й встав,
дальших приказів.
збіраючись наче до виходу.
По розмові з Боровим не давала мені вснути думка,
— Ай та бо ви не горячіть'ся, — став мене вспокоюв який спосіб добути з Радивилова вісток, які висвітлили
вати
сотник, — розважте лише, що вам можуть навіть
би оконечно й основно цілу подію, бо лише тоді далось би
не
дати
змоги виговоритися. Бони ж застерегли собі ви¬
ствердити, чи це робота невідвічальних*людий, яких легко
разно,
що
Галичан у себе й бачити не хочуть. А впро¬
усунути, чи це може діло народа, міщан або селян, яких
чому
це
невідвічальні
бунтівники й перший стрічний
ворожа постава означала би: полу втяти й завертати, або
скрутить
вам
голову
як
воробцеві! —
взявши на свою відвічальність всі блага, які приносить
Я
вже
держався
клямки,
наче б хотів виходити, та
зі собою горожанська віііна — перейти до виміни куль і
сотник
взяв
мене
за
руку
й
знов
попросив сідати:
чекати побіди... Не богато часу оставало до надуми,
—
Тільки
холодно
й
розважно,
пане товаришу, от
зближалася обідня пора й треба було на щось рішитися.
розкажіть,
як
ви
собі
уявляєте
цю
подорож
у двійку до
Висилку перебраних розвідників понехав я з місця, бо
Радивилова. ІЦе іі скоростріл може візьмете? — підзнав уже заздалегідь, що вони принесуть, а не хотілось
кепкував Подолюк.
мені побільшувати й так хаотичних вісток, що їх наслу¬
— Цілком просто, пане сотнику! — відповів я. —
хався вчера. Лишався одинокий лише спосіб: вислати
Скоростріла
не візьмемо, а противно оставимо навіть ре¬
двох старшин, які провірили би все на місці, розпитали
вольвери
й
баґнети
у Вас на перехованця, я зложу навіть
б і в цей спосіб могли би разом із власними помічєннями
незначну
готівку
гроша
та папері, які мені старанно пере¬
дійти до ядра радивилівського непорозуміння.
ховаєте,
а
самі
підемо,
чи поїдемо, як парляментарі, на
Зволікати довше було вже годі, хоч трудно було й
що
ви
виставите
посвідки.
Коли це вдастся, то покажемо
збагнути, чи проволока вийшла би нам на шкоду, чи на
ще
одні
повновласти,
які
ви
також виставите, а якими
користь, бо жадного получення з Радивиловом не було.
нас уповажниться прояснити непорозуміння й дійти до
По сніданню явився я знов у повітовій команді й
виновників но цій і тій стороні. Прицьому я виступатиму
попросив о приділення одного з поваж ницих старшин.
як
відпоручник О. В. К, а ваш старшина як відпоручник
— Перепрошую, а кілько всіх старшин маєте? — спи¬
сусідуючої
з Радивиловом иов. Команди. Коли б іще й це
тав мене сотник, — у мене всі мають приділеная. Злишкіх старший не маю, а впрочому жадайте собі доповнення
“) В попередніх числах: 14. й 16. подано через помилку сот
Подолянчук.
з Золочева! —
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мало вдатися... Тут мусів я перервати, бо пан сотник
дістав легонький налет веселости, усміхався її притакував
головою й чомусь дуже дивувався:
— Прошу, прошу, кінчіть, — закликав він, як лиш
я спинив на ньому свій погляд — коли б це вдалося —
— тоді я приступлю до переговорів, як найлучше це
все поладнати. А опісля не остаєсь уже нічого иншого,
як лиш означити реченець, коли мої частини мали би
відійти на місце призначення! —
Сотник вислухав, подумав і зачав у свою чергу:
— Маєте буйну уяву. Півкуріня й десятьох стар¬
шин за мало, то йдете в двійку й усе має йти гладко. Ну
— ну, щасть Поясе! Я представлю вам старшин, хто схоче
хай із вами йде, я нікого силувати не буду! —
— Вкінці! — мало не вигукнув я в відповідь, — але
це вже пізно й я мушу негайно в дорогу! —
— Поїдете вже ліпше по обіді, Радивилів за цей час
не западеться — намовляв повітовий командант.
— Ні, п. сот., пообідаємо вже в Радивилові! Прошу
лише виставити повновласти й прислати обіцяних стар¬
шин — відповів я.
— Коли вам так спішно то прошу, а що до Радивилівського обіду, так можу вам побажати смачного, — роз¬
балакався Подолюк, — о скільки знаю від Наливайка —
перцю вони не жалують! —
Перший явився на зазив поручник Вози як і ненадумуючиса довго, згодився їхати зімною верхом до Радивилова. Перестороги сотника не помогли нічого. Ми пере¬
кусили й пішли по коні. Мої відділи й ціла брідська задога, мала держати строге поготівля й якщо ми б до вечера
не повернули, то мали наступати на Радивилів. Із собою
взяли ми лише конюха, що би — після потреби — держав
коні. Від команданта міста, поручника Олексишина, за¬
брали ми потрібні посвідки, я зложив дещо на переховання в сот. Подолюка й перед полуднем почвалали ми на
»той бік« до »побідників«.
Чистий зимовий воздух проняв верхівців наскрізь,
що нестримно гналися вперед, а нам перед очима мерех¬
тіли морозні іскри. Під копитами скрипів сніг, як вліз¬
ливі сверщки. За містом став нас підвівати холодний
вітер. Коням попущено уздечки й ми пігнали чвалом аж
до ліса. Тут звільнили ми чвал і стали обдумувати, як
нам заховуватися. Це не було легко, ми не знали навіть,
до кого ми саме їдемо, та де перш усього належить нам
звернутися. Порішили тому наперед розглянутися, а далі
вже само покажеться, що й як.
Так виїхали ми з ліса. Коні рванулися в повний
чвал, та ми їх здержали. На гостинці показалися вкоротці
граничні стовпи й придоріжна будка, біля якої стояв
граничник у старій російській »формі«. Нас він не за¬
держував, та в переїзді не могли ми не замітити його злоб¬
ної усмішки. Вже й він мабуть знав, як то Галичан радо
в Радивилові витають.
Ліворуч замаячіли далеко на снігах три невиразні
точки й по хвилі замітили ми там трьох їздців. Пор.
Возняк, кіннотчик, звернув увагу, що вони мають плоскі
сідла й їдуть стоячи в стременах, на козацький лад. По¬
бачивши нас їздці нагло спинились і звернені в нашу
сторону щось довго радили. Ми здержали також дещо
з них очий, їхали ми крок за кроком далі, аж лишили їх
сторони знаку. Не було сумніву вже тепер, що це радивилівська стежа, тільки не знали ми ще, чи це військові
кіннотники, чи може на чатах дядьки. Не спускаючи
з них очий, їхали ми крок за кроком далі, аж лишили їх
далеко позад себе. Перед нами розкинувся Радивилів...
і ми спустили мимохіть руки в діл. Та замісць сподіваної
потіхи найшла рука голий ремінь. Збрую оставили ми
дома, а жовнір без неї, як мале дитя без мати. їздці
звернули за нами й закручуючи нагло в ліво, зникли за
снігами в долі, прямуючи мабуть коротшою дорогою до
Радивилова. Це було нам по части й на руку, бо тоді
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не ми мусимо думати, куди звернутися, а нас стрінуть
і може перепинять на дорозі.
Ми звернули гостинцем між хати й глянули перед
себе на шлях... А що, коли нас візьмуть за галицьку
стежу й привитають ізза будинків оловом!... Мов по
колючих цвяхах посувалися ми крок за кроком, здержу¬
ючи коний, що мимо півтора милевої дороги, кусали нєвдоволено зубила. Відголос близької битви, або й звер¬
нені на нас стріли не були би гірші від цеї довгої не¬
певності! ... »Радивилів«!... виговорювалось у Бродах
із страхом, склепи були позамикані, гостинниці вечером
мали бути пусті. Все стояло в ожиданню якоїсь небез¬
пеки. Недивниця отже, що це упередження переслідувало
й нас. Стрічні оглядали нас мовчки й якось непривітно,
військових не було. Ми їхали в г.луб і нікого не розпиту¬
вали, та й нас ніхто по дорозі не здержував.
На роздоріжжу ми стали. Якийсь дядько кинув на
наш чемний запит не задержуючись кілька слів, із яких
ми розібрали лише стільки, що на залізничому двірці
є якісь військові з командантом. Ми звернули в право
й пустилися сміліще до двірця. Переїздити довелось нам
попри базар, де суєтилася між ріжнородним крамом товпа.
Гуртками й одинцем вистойкували там і сям також вій¬
ськові, в кучмах та з »башликами« поверх сірих плащів.
Па нас не звертали одначе найменшої уваги. Я хотів
перекинутися з кимсь хоч словом і тому, щоби чим будь
зачати, спитав якогось козака, куди дорога на »вокзал«.
Запитаний глянув обоятно на мене й замахнувши правою
рукою широкий у півколесо круг, вигукнув діловито:
»Пряма!« Так ми й поїхали, нікого вже про ііічо не пи¬
таючи, аж на дворець, де сподівалися застати частини
волинецького полка з командою.
Перед самим двірцем військових було богато та всі
стояли без діла, вичікуючи на новинки. Ми спитали за
їхньою командою й нас справили до стоячого оподалік
складу, де командант полка видавав на відділи харчі.
Нам не були ще відомі вповні демократичні основи укра¬
їнської армії, але навіть і при найдемократичніщому
устрою годі було б вимагати, щоби командантові полка
лишалось часу — побіч инпгих важніших занять — роз¬
ділювачі! власноручно харчі. Думаючи, що нас не зрозу¬
мілії й помішали полковника з харчевим, або таборовим
старшиною, повторив я свій запит а одержавши й вдруге
цю саму відповідь, під'їхав до харчевого складу.
На нас вкінці звернули увагу. Я запитав козака, чи
не зголосив би він мене командантові полка.
— А вам зачим? — кинув він через плече, не рухаючися з місця. Я звернувся до иншого й одержав у від¬
повідь:
— А ви хто такий будете? — Не звертаючи уваги на
їх цікавість, зачіпив я третього козака.
— А вам таки до самого отамана полка? — спитав
цей не повертаючись до мене.
— Еге ж, — відповів так само протяжно й я.
— Він тут сам і є! — заспокоїв мене козак, наце б я
сумнівався в цьому, що отаман полка є присутний.
Мене розсмішила така поведінка козаків, я передав
конюхові верхівця й пустився сам до складу. Та перед
входом розступився гурт і напроти мене вийпюв мущина
в оббіленому порохами й мукою однострою. Обтрясши
руки з »харчів«, привитався він зі мною й запитав, чого
мені треба. Вмить окружили нас козаки. Стоячі на
осторонь стали на силу протискатися блище отамана. Всі
вліпили очі в мене, вичікуючи відповіді.
Я стояв хвильку перед отаманом полка в надії, що він
відправить своїх козаків і я зможу відповісти йому, за
чим я приїхав. Присутність стрільців була при цьому
злишня й я взагалі не думав зачинати балачки, доки
отаман не буде сам. Та він на своїй виборній посаді не
смів очивидно сказати цього козакам. Боявся певно до¬
кору, що це старорежімна забаганка, або буржуазний
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пересуд. Така незручна мовчанка стала вкінці бенте¬
жити їх і мене й тому я перервав її питанням:
— Ви отаман полка? —
— Так, — відповів він з подекшою, — я родом з Бро¬
дів, Павлюк, може чули... також Галичанин, артилерій¬
ський підпоручик російської служби. А ви певно в справі
Борового? —
— Та по части і в його справі, — відказав я на силу
й показав очима на гурт. Отаман зайнявся, але козаків
не відправив. На згадку про Борового загуділо в гурті,
як в улию. Отаман стояв »смиренно« й спокійно слухав,
як рядовики перемагалися в кріпких словах на адресу
Борового. Чекав терпеливо аж. який будь галасливий
»лєворуціонєр« викричав всі свої болі на Борового й Гали¬
чан, а то й сам докидав іще дещо та притакував. Сам
отаман маломовний і непорадний зраджував одначе такого
добрягу, що жадна здаєсь укрита злоба не була йому до• ступня.
От тобі й українська демократична армія! подумав
я собі. Отамана полка було мені дуже жалко, та на думку
влетіла мені влучна приповідка:
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Військові пороху не винаходять, лише його ужи¬
вають ...
Балачка затягалася, гурток; оживлявся й прибірав
усі признаки бурливого большевицького »мітюжка« та
я і з цього вже був вдоволений. Мене про ніщо не питали,
вдоволяючися мабуть цим, що я їх слухаю, а я думав знов,
яким способом позбутись козаків.
У викриках зачув я кілька разів імя »Мєльник«.
Про нього згадували з пошаною не лише рядовики, але
й сам пан отаман. Я звернувся зараз до отамана й став
його дуже перепрошувати, що перешкодив йому в ділі
й просив, щоби нами цілком не вязався. Заким він буде
вільний, ми поговоримо ще з Мельником.
— А хиба ви його знаєте? — здивувався отаман.
— Я богато мав знакомих, що так звалися, — від¬
повів я. Отаман хотів іще щось сказати та гурт приняв
наш замір із одобренням.
— От і добре, йдіть до Мельника! —
Я бачив, що супроти цього не поважиться вже отаман
виявляти своєї думки. Ми поздоровили себе й отаман вер¬
нувся ділити крупи, а я з пор. Возняком пішов шукати
за Мельником.
(Продовження буде.)

Робітнича сотня ч. 16. під укр. намятником у Нім. Яблошюму.

З ЖИТТЯ ПОЗА ТАБОРОМ.
Нім. Яблонне.
По від'їзді укр. бриґади до Йозефова, остала в Німець¬
кому Яблонному укр. робітнича сотня ч. 10., при якій
основано дня 21. лютого 1922. р. Культурно-просвітний
Кружок, що під проводом голови чет. Д. Охримовича веде
між тамошним стрілецтвом освітну й культурну працю.
До сьогодні улаштовано заходом того кружка три
сценічні виставі й уряджено кілька вечірків із забавами
та танцями.
В маю с. р. зал ож єн о при сотні мужеський хор, який
під проводом діріґента н. Дуба розвивається дуже гарно
та виказує немалі успіхи. На концерті, що його улашто¬
вано дня 1. липня 1922. р. в честь Тараса Шевченка, від¬
співав удатно кілька народніх пісень. Спів подобався
всім, а особливо чеським гостям, що явилися на концерті.
Між иншими чеський надпор. Беранек, заступник стац.

команданта й п. Форманек, урядник чсл. міністерства за¬
кордонних справ, захопилися українською піснею.
Крім хору й аматорського гуртка існує при сотні чи¬
тальня й крамниця. Книжки до читальні побирає сотня
від К. П. К. в Йозефові, а часописі передплачує з власних
фондів, що їх покриває крамниця, якої майно виносило
в дні 1. липня 1922. р. 361Г78 Кч.
Сотня не забуває теж і на свої обовязки національ¬
ного податку. До сьогодні жертвувала в добровільних
датках:
1. На памятник у Нім. Яблонному . 347’80 Кч.
2. „
„
„ Пшібрамі
. . .
50’— „
3. Голодуючим на Україні .... 850’— „
4. На Укр. інвалідів.183’— „
Разом . . 1385’80 Кч.

Сторона 10.

Український Скиталедь.

Та крім гарних і радісних хвиль пережила сотня
й сумний час, а саме коли довідалась про самовбійство
віст. Михайла Сметани.
Покійний був родом із Болотної, перем иітаіянеького
повіту. За світової війни, перед переворотом, був на іта¬
лійському фронті, з відки й попав — при розпаді Австрії
— до італійської неволі. В 1920. р. повернув разом із
рештою поворотців Українців до Пі борця між сотки иттттгик
братів-скитальців. Пізніще опинився в яблонецькій сотні.
Був щирою й працьовитою людиною, та довголітня
війна й життя по таборах, відбилося на його нервовому
устрою так сильно, що в послідньому часі тяжке наше
скитання довело його до розпуки й він покінчив само¬
вбивством.

Дня 6. VI. 1922. р. перед заходом сонця кинувся під
колеса поспішного поїзду на шляху між Лємберком а
Ліберцем.
В оставленому листі, в якому пращаеться з Украї¬
ною, найвищим Вождом У. Г. Військ, старшинами й стрі¬
лецтвом, пише, що вмірае з любови й туги до України.
— Не повинен я згинути тут у той спосіб. Я розумію
своє завдання, як член нації й армії, знаю, що своїм
поступком не віддам довгу своїй Державі, знаю, що всі,
з якими я терпів, осудять мій учинок, але годі, я не
в силі довше терпіти, не годен дивитися на страдання
синів України, не годен знести несправедливості! й не¬
правди ... Пращайте всі, пращай Україно! —

З КЛІЩІВ ОМЕРТИ.
Село Сидорів розположене над рікою Збруч, уже дру¬
гий день гостило в себе рідких гостий. Хоч по причині
світової заверухи було дуже вбоге, прішимало їх як рід¬
них, чим могло та як уміло.
Бо ж і гості це були; дорогі та рідні, як ніколи. Сини
тої самої землі, що станули з оружжам у руках в обороні
своєї батьківщини, своїх прав та свого найбільшого
щастя — волі. Биті лихою долею були приневолені її
покидати перед фізичною перевагою наїздника. Тому й
населення їх так цінило, бо розуміло, що люди ці несуть
на жертвенник вітчини своє найбільше добро, яке мають
— життя, що в обороні їх самих на перший боєвий поклик
покинули всьо, що мали та станули в ряди. Вони це
добре розуміли й на саму згадку, що може дуже скоро
наспіти той час, коли й їх будуть мусіли покидати,
оставляючи їх безборонними. На лиці кожного з них
малювався сум та страх перед самоволею безпощадного
ворога.
А було це в перших днях червня 1919. р. В промін¬
нях сонця хвилювали широкі подільські лани, немов ку¬
палися в них. День був погідний та спокійний. На небі
ні хмаринки. Здавалося ціла земля прикрилась великанською голубою півкулею. Щебет пташин наводив на
душу якийсь дивний спокій та рівночасно й сум...
Кожний відчував інстинктовно, що сталося щось страш¬
ного, що щось урвалося, стало страченим як не назавсігди
то на довший час.
Із заходу чути було гуркіт громів, і —■ здавалось
тяжкі чорні хмари висувалися ізза овиду. Та не громи
це гуділи, не хмари закривали блакит неба. — Це ворожі
гармати несли смерть і знищення безборонному населенню,
це клуби диму горіючих сіл підносилися в гору та взивали
о пімсту.
А коли ніч оповила землю, червені заграви не зни¬
кали до ранку. Далекий зойк людий, що доносився з цих
сторін, врізувався страшною раною в серце та втискався
до найдальших клітин мозґу й нервів.
До цього ще ці, яким із життям удалося втечи від
ворога, приносили такі страшні вістки, що від них най¬
більше загартовані в боях жовніри здрігалися. Вірити
не хотілося, що люди в двайцятому століттю дійшли до
такого уровеня здичіння й звірскости. Але чи можна це
чоч би й звірскістю назвати? Ні! Ніколи. Та ж навіть
і звірина не тільки не вбє, але навіть не вкусить своєї,
ні чужої дитини. А люди ці...?! Вони ж чванятся
перед цілим світом своєю »лицарскістю«, вони мають за
покровительку одну з найкультурніщих держав світа!
Це ті, які тількищо одержали свободу ціною чужої крови
та чужих жертв! Це ті, які ще вчора були рабами, а
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сьогодні коли стали свобіднями, поневолюють уже дру¬
гих! Це ті, — для котрих — понад власне добро — не ма
нічого святого! Це ті, які хочуть нести культуру на схід,
а не бачать того, що в своїй власній гразюці топляться!
Це ті, що їх нахабність та 'захланність не знає приміру
в світі, а хитрість і підступство немає кінця.
Рівночасно з тим будився внутрі якийсь гнів, нена¬
висть та жажда пімсти. Кожний немов протирав очі
з просоння та ставав свідомим цього всього, що сталося,
а що направити було дуже тяжко. І свідомість ця сталила
кожного в залізну волю, завзятість, гарт та рішучість.
Одиниці ставали велитнями, загал непереможною силою.
Саме в тому часі находилася Українська Г. А. разом
із своїм правительством на маленькому клаптику рідньої
землі між Дністром і Збручем, без жадної помочі, відтята
від світа та окружена з усіх сторін ворогами. За Дністром
трусливий Румун лиш вижидав догідньої хвилі, щоби без
найменьших страт кинутися на виснажену безборонну
добичу. Зі заходу та півночі піяніючий своїми побідами
зближався що-раз-то блиіце нахабний Лях. А зі сходу
реформатори устрою людського життя, проповідники
»червоного раю«, що прикриті маскою найскрайніЩих
кЛичів виконували свої імперіялістичні стрємління,
з гаслом »воля для всіх« несли на вістрях своїх баґнетів
таке поневолення — якого ще непамятає людство.
Вже другий день усі частини остають на своїх місцях,
вижидаючи з нетерпеливістю дальших приказів. Що
далі?! Куди?! ...
Чи прийдеться нам кидати рідні сторони й піти за,
Збруч, щоби там знов піти з другим ворогом у танець
смерти?! Чи є в них іще стільки сил?! А коли й тамтого
ворога сила нас переможе — так куди нам тоді подітися?!
Невже прийдеться нам усім наложити головами?! Коли
так — то за що лиха доля так немилбсерно над нами
знущається?! Чи може цього вимагає історична »Нємезіс«?! ... Ні на хвилину не переставали такі думки му¬
чити кожного.
На самому правому крилі У. Г. А. була розташована
ґрупа от. Ляєра, що опиралася знов своїм правим крилом
о річку Збруч. Після кількадневних нагальних походах
зпід Підволочись, де вона занимала фронт проти большевиків, опинилася на вказаних становищах. Стрільці
виснажені боями та походами були дуже перетомлені, й
тому доконче треба було їм дати хоч трохи часу на від¬
починок. Поляки були ще досить далеко та й непроявляли наміру наступати. Лучбу з нами держала ґрупа лише
поодинокими кінними стежами, а забезпечила себе лиш
сильними полевими заставами. Головна її сила була при¬
міщена в селі Сидорові, Товстенькому й Васильківцях.
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Булава ґрупи находилася в Товстенькому. Підчас від¬
ступу зпід Підволочись, команданта ґрупи от. Ляєра
Поляки злапали й замордували. Подія ця потрясла
цілою ґрупою в самих основах, бо сейчас дався відчути
брак команданта. А відбулася вона ось як: Ґрупа, яка
стояла від місяця марта над Збручем коло Підволочись
тримаючи фронт проти большевиків, опинилася дня
4. червня в положеню, якого другого не має місця в істо¬
рії воєн. Цього то дня Поляки заняли Тернопіль та скоро
посувалися далі на схід. Між Бірками Великими, а
Підволописками, на просторі двацять кількох кільометрів
знаходилася ціла Дієва Армія разом із цілим правительством, міністерствами та всім майном, подруженим у залізничих валках. Далі йти не було куди, бо з обох сторін
замикали дорогу два відвічні непримиримі вороги. Не
було й двох думок, що дальшу дорогу треба собі зробити
пробоєм і то сейчас, не зволікаючи ні хвилини, щоби
можна було вратувати хоч дещо з майна, яке не попало
ще в руки ворога. І тоді саме мав місце той факт, де
один із старшин У. Н. Р. на приказ голов. от. С. Петлюри,
з пістолею в руках ходив на стації Богданівна від одного
поїзду міністерства до другого, від одного ваґону до дру¬
гого, та під загрозою втрати життя виганяв усіх мущпн
ставати під кріс, щоби тим побільшити військові ряди.
Наступ був приказаний на вечір 4. червня.
Ґрупа от. Ляєра, яка мала приказ від Н. К. Г. А.
сейчас полишити фронт, та скорими походами здовж річки
Збруч перейти в район цілої Галицької Армії, не оста¬
вила своїх братів самим собі в цьому тяжкому положенню.
Хоч як ризиковним був цей крок, хоч земля горіла кож¬
ному під ногами, хоч якийсь забобонний страх проймав
душу кожного на згадку можливосте польського полону,
— одначе помогти своїм братам при торованню собі дороги
на схід, кожний уважав за свій святий обовязок. У ночі
дня 4. червня з малими стратами заняла група Фридрихівку й залізничу стацію Волочиска, розбиваючи боль¬
шевиків на голову. Поїзд за поїздом переїздив залізничнії
міст на Збручі під охороною Галичан та вїздив на стацію
Волочиска: А коли послідня залізнича валка опустила
Галицьку землю, ґрупа сейчас начала відворот. Небо
затягнулося чорними хмарами, немов одягнуло на себе
жалібну кирею. Дрібненький дощик тихо зрошував
землю — здавалося великі горячі сльози кануть долів із
невидимих очнії. Панувала така кромішня темнота, не¬
мов би сама мати-природа хотіла своїх безталанних
діток сховати в ній перед очима ненаситного ворога.
Тихо — тихо, без слів, без пісні па устах ішла похо¬
дом сотня за сотнею, курінь за курінем, батєрія за батерією. Здавалося, що з могил повставали полки княза
Осмомисла та відбувають свою нічну мандрівку. Іти до¬
рогою на Скалат було вже небезпечно.
Лиш Збруч із плескотом котив свої филі. Наче хо¬
тів сердитий заглушити кожний необережний шелест, що
виривався з походу.
Там міг уже бути ворог, якого стрінути ми не хотіли.
Треба було держатися майже самого берега Збруча до
самого ранку, хоч тим продовжувалося дорогу.
Зоріло. Поволі будилася природа до життя. Густі
мраки оповили сірим серпанком усе довкруги. На обрію
зявилася червона смужка, що ставала все більша й більша.
Сходило сонце, веселе, тепле червневе сонце, що своїм про¬
мінням хотіло пестити землю. Несміло, наче боязню
якоюсь продиралося крізь мраку. Здавалося, що хоче
пересвідчитися, чи своєю ясністю не вкаже очам ворога
відступаючих.
Ранком звернула ціла Група з над берегів Збруча,
щоби через: Турівку—Грималів—Товсте—Васильківці
дістатися на приказа.ні місця. Була година 9. перед
полуднем, коли послідні частини переходили через Гри¬
малів. Послідним остав от. Ляєр, що їхав автомобілем.
Несиодівався мабуть, що Поляки майже сидять нам па
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пятах. Висів із акта та пішов до якогось сіюго знайомого
в Грималові, оставляючи авто па ринку. В тому часі
Поляки були вже на окраїнах містечка та без найменших
трудностей зловили його. Сейчас ограбивши його до по¬
слі дного, відставили піхотою до Тернополя. По дорозі
куля польського опришка в військовому однострою віді¬
брала йому життя. Немов собаку закопали його в рові
при дорозі коло села Колодіївки. Тепер висока могила на
цвинтарі в Скалаті буде вказувати будучим поколінням,
чиї кости там зложені та за що і в який спосіб утратив
він життя.
Команду ґрупи переняв сот. Кондрацький а його на¬
чальником штабу став сот. Артур Губер.
Далі відступати не було вже куди. На цьому малому
просторі рідної землі, зібралося стільки війська, що прямо
переїхати не було куди. В коленому селі, в кожній хаті,
на кожному обійстю й зарінку не видно було нічого, лиш
військо й військо. Тепер дбперва побачив колений своїми
очима, яку силу представляє ця армія. Тепер доперва
кожний паленів від сорому, що Ляхам дісталася так де¬
шево майяее ціла галицька земля. І стораз більшу від¬
плату заприсягав собі кожний у свому нутрі, стораз
більшу пімсту й безпощадність у той час, коли прийде бажана хвиля відплати.
Колений зрозумів, став сьвідомим того, що для нас
остає лише дві мояеливости. Або перейти Збруч — або
зібрати всі сили і в послідне кинутися на Ляхів у ріша¬
ючий бій.
Переходите Збруч? Як?! Чи це можливе?! Пі! Заніщо в сьвіті! Радше всім положити головами в нерівному
бою, чим відступити неповчивши наїзднпка. Що сказа¬
ли би будучі покоління, — що сказали би малі діти, коли
прийдуть до свідомосте й почують на собі ворожу не¬
волю. Чи не відцурались би нас?! Чи не прокляли би
нас за це, що так соромно прогайнували слушний час?!
Та козацькі кости в могилах по безкраїх степах України
немалії б спокою.
Проминув день, а приказ новий не приходив. З вели¬
ким тягарем на душі лягав колений тої ночі на спочинок.
І сон не брався й спокою не було. Перед очима все ста¬
вали марева мордованих жінок, дітей та старців із німою
просьбою в очах о ратунок. В ухах усе звенів зойк та
стогін конаючих. Гадиною оповила серце журба та непев¬
ність за своїх найблищих. Може вже й на світі живими
їх нема? Немов на яві представлялися пожеяеі цілих сіл
і страшна жорстока смерть безборонних жертв киданих
»носителями культури« в огонь. Доперва на сьвітанку цар
забуття — сон брав у свої солодкі обійми омліле з утоми
тіло.
А ранок знова нічого нового не приніс. Поляки заняли Копичинці її покищо непосувалися ще вперед.
Здається теж відпочивали, або святкували свято побіди.
Ворога вони вже не боялися. Він був для них цілковито
знищений фізично її морально. Це ж у їх очах була лиш
ватага розбишак, яка ради наживи начала цілу ту війну.
Бо »почціви рускі хлоп« нічого собі більше не (>3/Кає. як
ляцького ярма. Це для нього було вершком щастя. А зі
знищенням останків цих розбишак їм нема чого спіши¬
тися. Сили в них доволі богато
аж за оогато, а часу
теж много.
Ей Ляше! Коли б ти був глянув у саме нутро тих
розбишак, то був би те здається — зі страху онімів. Ти
б не думав був. що виграна вже в твоїх руках. Одначе ти
в своїм засліпленню та зарозумілосте перебрав мірку...
Та великий час розрахунку гряде!
На Збручі всі мости були понищені, бо тут теж на¬
магався другий ворог неліпший від першого вдертися в цей
безталанний край. Мосте ці треба було на всякий случаіі
направити, як в найкоротшому часі. Треба було бути
приготованим на всяку евентуальність. Треба було брати
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під розвагу й цю найгіршу можливість, що прийдеться нам
відступати за Збруч.
З якимсь ледяним спокоєм направляли стрільці ці
мости. Без нарікань, без розмови, наче машини працю¬
вали. Населення зі сльозами в очах приглядалося їх
праці. Добре розуміло й відчувало їх .. .
Стрільці, що не були призначені до цеї роботи, працю¬
вали теж гарячково. Інстинктовно відчували усі, що
в дуже короткому часі треба буде бути приготованим до
великих — діл. Кожного ранку ходили на вправи, а від¬
так чистили кріси, справляли свою одіж та перебірали на¬
бої. З так великою точністю й запопадливістю робили це
все немов би для них понад це нічого більше неіснувало
в світі.
Коли ранком на вправах заклекотів скоростріл, то
очі їх набірали дивного блиску, лиця мінилися — ставали
немов загіпнотизовані. Коли б хто в тій хвилині був ири-

Ч. 16

казав їм іти на неминучу смерть, без вагання кожний із
них був би пішов ... Так проминув і цей день — довгий
як жаден инший — та повний нетерпеливого вижидання.
А було це 6. червня. Всі знали, що Н. К. Г. А. е в Бор¬
щеві, що ще ні одна фронтова частина не перейшла Збруча
й це позваляло ще надіятися на добрий вихід із цього
тяжкого положення. Який він буде, ніхто не міг собі
представити.
Старшини знали, що праця там іде горячково, що
обдумується всякі можливости й неможливости, та тому
були спокійні. Від стрільців не відходили ні на хвилину,
представляли їм цілу грозу цього, що сталося — та які
наслідки з того можуть бути. Стрільці мовчки все це слу¬
хали й відходили замкнувшися в собі. Мабуть роздуму¬
вали над тим та признавали в нутрі, що дійсно воно все
є правдою.
(Продовження буде.)

ЖИТОМІР—КОРОСТЕНЬ.

П. М.

(Із воєнних записків.)
По короткому бою з большевицькою піхотою та двома
їхніми броневиками дня 17. VIII. 1919. р. в Мирополі, що
лежить на залізничому шляху Шепетівка—Бердичів, затіяв
наш II. курінь 14. стрілецького полка містечко. III. ку¬
рінь нашого полка, що йшов на південь від Мирополя
з ціллю окруження большевиків, став переслідувати їх
далі в сторону залізничої стації Печанівка, звідки їхні
броневики, що — посуваючись поволі взад — відстрілю¬
валися. Під вечір настала тишина. Вислані вперед власні
розвідні стежі зголосили, що ворог подався на містечко
Чуднів, звідки мав уже приказ стягатися далі назад до
Житоміра. Броневики від'їхали на Бердичів.
Ціла наша 7 (Львівська) бриґада мала приказ двигну¬
тися на північний схід лісами через славне з виробу шкір
містечко Романів, на Житомір. На ліво від нас не було
вже галицьких частин. Там оперував корпус С. С.-ів,
який хоч складався з самих майже Галичан — належав
до Дієвої Армії. С. С.-и посувалися здовж залізничого
шляху Шепетівка—Новгород Волинський—Коростень, а
з ними разом ішли повстанці Соколовського.
На Спаса дійшов наш полк до Романова, де заночував,
а на другий день вчасним ранком рушив у дальшу дорогу.
Па сьогодні приказано похід до села Денешів, 35 кш,
щоби чимскорше осягнути Житомір, що його — після висказів вільного населення — большевики спішно опорожнювали, вивожуючи богато всякого добра. Заздалегідь
приготовано підводи, на які стрілецтво наложило свої наплечники, щоби улекшити похід. День був дуже погідний.
Холодний, східний вітрець відсьвіжував почервонілі лиця
стрільців, які не вважаючи на велику спеку, йшли по
тяжкій пісковитій дорозі біля своїх возів. Передом ішов
13-ий полк нашої бриґади. Вже в полуднє осягнув він
село Високу Піч, що було меяше-більше в половині призна¬
ченої нам на цей день дороги. Там стрінувся він із поль¬
ським повстанчим відділом, який числив ОКОЛО 250 ЛІОДИЙ
та воював з большевиками. Командантом того відділу був
польський старшина-лєґіонар, Галичанин. Не знаючи як
буде відноситися польський відділ до нас Галичан, рішено
справитися найперше з ним. Але Поляки вже на саму
вістку про Галичан розбіглися по лісах. Пять старшин
із командантом, 13 стрільців та дві женщині, вдалося нам
зловити. Цей відділ провадив підїздну борбу з больше¬
виками по цілій Волинщині, а крім того ширив енерґічну
пропаганду між тамошним населенням за польською дер¬
жавою.

Ще того самого дня осягнув 13-ий полк із бриґадною
кіннотою і місто Житомір, а ми село Денешів, звідки до
Житоміра було всього дванацять верстов.
На другий день перед полуднем прибула автами до
Житоміра команда II. У. Г. К. Місцеве населення при¬
вітало полк.. Больфа як команданта Гал. Війська, що
ввійшло до Житоміра й околиці, дякуючи йому за визво¬
лення міста й частини української території від больше¬
виків.
Наш полк,1) а за ним батерії бриґадної артилерії вхо¬
див у місто парадним походом. Умаєні дубовим листям
стрільці йшли вулицями приспівуючи: »0й у лузі...«
та »Не пора...« Вже на передмістю гурти цивільного
населення вичікували нас із квітами, щоби привітати
освободителів. Старі й молоді, хлопці іі дівчата, старці
й діти — всі з усміхненими лицями приглядались Галиць¬
кому Війську, що ступало цомало, крок за кроком ви¬
мощеними вулицями. Дівчата підходили близче до пе¬
реходячих частин нашого війська та з великим захо¬
пленням. обкидували його китицями квітів. Прочі знов
кричали з великої радости та одушевлення: »Олава,
Слава!«
Перед ґуберніяльним будинком стрінув нас командант
корпуса з гуртом старшин та цивільного населення. Між
військом настала тишина. — Лише голоси сотенних командантів, що приказували сотням віддати свому полковни¬
кові почесть розносилися звучно поміж мурами міста.
Сотні переходили острим кроком перед корпусним коман¬
дантом і гляділи йому в вочі погідним ясним зором на
знак послуху й пошани. А далі тягнув полк на Київську
вулицю, де курінями й сотнями розходився по приміще¬
ннях. Було це 21. серпня 191-9. р.
За нами... прибули до міста теж і инші бриґади (3.
й 4.). Вулиці оживились. Місто збудилося. — Всюди
видно Галицьке Військо, а населення з привітним обли¬
ччям розпитувало про те, та инше.
Наш курінь обняв охорону міста зі східної та пів¬
денно-східної сторони. Одній частині, що повнила службу
на залізничому двірці вдалося найти два скоростріли, —
російський і німецький. Оба були легко прикидані неда¬
леко двірця піском. їх большевики мабуть умисно оста0 II. і III. курінь, бо І. курінь був висланий як самостійний
з Ново-Констаятннова на Хмельнпк-Любар і аж 24. VIII. прилучився
до полка.
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вили, щоби пізніше ужити їх у можливому повстанню
проти наших військ.
Одною з* найбільше цікавих вісток, які приходилось
нам почути поміж цивільним населенням, були оиовіданна про ґуберніяльну чрезвичайну комісію (Губ. Чека).
Оповідали про неї неймовірні річи. Я цікавий, як вигля¬
дає приміщення »Чека« порішив конечно оглянути його.
(>дного пополудня в товаристві курінного адютанта четаря
Т. Д. й цивільних знакомих, які знали де містилася
»Чека« й були нашими провідниками, удалися ми на
Іляріонівську вулицю. По дорозі розказували вони нам,
що давніще »Чека« урядувала в домі барона Шадуара, а
опісля перенеслася на вулицю Іляріонську.
' •
Перед невеличким партеровим домом, що стояв на
самоті, окружений садом та поодинокими деревами, чекав
більший гурт цивільних, що цікаві були оглянути помеш¬
кання большевицького суду.
Перед брамою була наша стійка, що мата приказ ні¬
кого до середини не пускати. Я удався до команданта
варти, виєднав дозвіл відвідати »Чека«, й протискаючись
через гурт людий, знайшовся за хвилю з моїми знакомимн
і; домі таємничої »Чека«. Сам командант вартії служив
нам тут як провідник.
В середині було тихо, лише стукіт столярів, що зби¬
вали в одній кімнаті трумни, долітав глухо до наших вух.
Великі розлогі дерева заслонювали сонце, іі на маленькому
подвірріо було темно,, мов у густому лісі. При вході на
подвірря впадала в очі шибениця. Був це желізний дво¬
метровий друк на кінці загнений у гачок, прикріплений
до конара дерева. На нас робило це дивне вражіння. Під
шибеницею була витоптана в колесо земля, а це було
знаком, що коло шибениці часто працювали. З поміж де¬
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рев видніли в садку рівні з землею могили, з яких вико¬
нано уже кілька трупів.
Із подвірря зайшли ми до столярів, що працювали над
домовинами. В сумежніп кімнаті на підлозі стояли дві
домовині вже накриті. Чути було тяжкий воздух.
— Тут небіщики — відізвався хтось із гурту.
Підходжу до домовини, відкриваю віко, а там нагин,
кремезний, недопізнання змінений мущина. На мене вда¬
рило тяжким сопухом. Я не міг довго приглядатися по¬
кійникові, накрив домовину й відступився.
— Прошу заглянути ще до пивниці, де розстрілювано
— запрошує командант варти, й ми пішли до другого ма¬
ленького будинку.
На горі в тому домі була тюрма, а в долині пивниця,
де розстрілювано »винннх«. В середину — в саму пив¬
ницю зайти було неможливо — страшний сопух не позваляв туди свобідно вступити. Я відчинив двері, засві¬
тив сірник, щоби лучше було видно. Склепіння в про¬
сторі 2У2 м. довжини й такоїж ширини, та 3 м. висоти.
На підлозі богато крови, що зліпилась мов дриглі. На ній
бушувало стадо ріжнородних мух. Це впливало пригноблірючо й ми удалися на гору до тюрми.
В сінках на підлозі валялася довга, одна чорна, друга
чорносіра священнича ряса, а оподалік сиве волосся з го¬
лови й бороди, та більша спільність темно-зелєнковатих
фурашок.
Два батюшки були тут. Довге сиве волосся їх оста¬
лось, а самі де — не трудно догадатись ...
Мої знакомі, зачали відгадувати по »фурашках«, що
всі вони студентські.
Тюремна кімната могла помістити біля сотки людий.
В середині нечистота й бруд. За ліжка служили »мешканцям« дошки.
(Продовження буде.)

З ЖИТТЯ-БУТТЯ В ТАБОРІ В ЙОЗЕФОВІ.

Петро Будз.

Рік 1Ш2.
1. VI.

Комаидантом 2. старшинської сотні назначено сотника Олексу
Яблонського, а комапдантом 4. сотні сот. Миколу Неделка.

2. VI.

На загальне
прохання членіп підстаршинського гуртка,
відчитав сот. Корнпло Купчанко на їх сходинах вдруге
відчит: „Підстаршина в національній армії."
По відчпті
впвязалася жива дискусія, яка дала наглядний доказ, що
наші підстаршшш на еміграції зрозуміли своє завдання й
серіозно над собою працюють.
Па місце сот. Неделкп, що від'їхав до робітничого відділу,
обняв команду 4. сотні сот. Геніґ.
Відбулося чергове засідання К. II. К.
В місцевій церкві відбулося богослуження, підчас котрого
грала таборова орхестра.
В салі таборового театру відбулися вечорниці з танцями,
що їх улаштував „підстаршинський гурток." Вечорниці, що
началися о 3. годині пополудні, а скінчилися о 11. годині
вечором, випали гарно, а чистий дохід у квоті 1143 Кч.
призначено для культурно-освітних цілий гуртка.

3. VI.

4. VI.

5. VI.

6. VI.

7. VI.

8. VI.

Відбулася перша нарада ініціаторів видання
календаря
„Українського Скитальця", зглядно „Пропамятної Книги"
еміграції земель 3. У. Н. Р.
З Праги приїхав радник Др. Вінклер, як делегат чеської
міністерії просвіти на семинарійну матуру в таборі. Пополудні
началися устні іспити зрілости на матуральному семинарійному курсі.
В Німецькому Яблонпому кинувся під колеса поспішного
поїзда віст. Михайло Сметана, що прпналежав до тамошнього
українського робітничого відділу.
Закінчено іспити зрілости на матуральному курсі вчительської
семинарії. До матурп приступило 17 кандидатів і одна кан¬
дидатка екстерністка, із яких один здав іспит із відзначенням,
15 признано зрілими, один дістав поправку з одного предмету,
а один перепав. Іспит зрілости зложили слідуючі кандидати:
Фока Бурдейний, Іван Балтовськпй, Ілько Ващишин, Іван
Волосяний, Михайло Завальняк’ (з відзначенням), Юрко Зубяк,

Іван Ковальчук, Омелян Лазурно, Тсодор Лось, Олександер
Орлик, Гриць Павлюк, Гриць Салюк,
Карло Федорович,
Дмитро Хіцяк, Степан Цнбульськпй, Ольга Наконечна.
9. VI.

Началися іспити поодиноких
років
курсу вчительської
семинарії.
В підстаршинському гуртку відбулася гутірка, що її по¬
передив відчит на тему „Відвага й мужність підстаршини.

10. VI.

В чсл. старшинській „Бесіді" відбулося чеське свято: „81аупоа1
гаїги", в якому брав участь таборовий старшинський хор.

11. VI.

Таборова орхестра, що грала в місті перед стаційною ко¬
мандою, мусіла з причини уливного дощу перервати концерт.
Пополудні не грала теж у міському саді.

12. VI.

В. К. Д. дала дозвіл на заключення супружжа дес. Степанові
Леськовому, дес. Грицеві Назареві й стр. Василеві Кікінчукові,
Докінчено іспити кандидатів поодиноких років учительської
семинарії. До іспитів допущено: а) з першого року: 15 кан¬
дидатів, з яких 4 здало, 3 одержало поправку з одного пред¬
мету, 1 перепав, а 7 відступило від іспиту, б) з другого
року: 17 кандидатів, із яких 1 здав з відзначенням, 11 здало
а 7 відступило від іспиту, в) із третього року: 8 кандида¬
тів, із яких 3 здало, 2 одержало поправку з одного предмету,
2 перепало, а 1 відступив від іспиту. Іспити здали: 1. з І.
року: Петро Коплпк,' Мирон Яшок, Василь Хруцький і Ми¬
хайло Яремчук; 2. з II. року: Микола Дубицький, Михайло
Дирій, Олекса Личак, Матвій Макара, Михайло Маркусь,
Антін Мельник, Іван Паньків, Василь Стецик, Федь Сандульський, Федь Рожик, Яків Панченко і Василь Петруспк
(з відзначенням); 3. з III. року: Карло Ґенчицький, Іван
Фіблер і Кость Задорожний.

13. VI.

В підстаршинському гуртку началися періодичні виклади
службового, військового правильника, що будуть відбуватися
що середи. Викладатиме сот. Яблонський. Усі члени гуртка
мусять являтися на викладах обовязково, а для нечлепів
вступ добровільний.

Сторона 14.
14. УІ.

15. VI.

Український

Чсл. команда табора назначила пор. Василя Білецького
й Ярему Хоміцького, як членів дорадників при чсл. харчевій
комісії табора.
Вечером огорнуло всіх таборитів загальне невдоволення.
В цілому таборі не було світла. З тої причини не відбулося
в таборовому театрі представлення: „Воскресення", що було
яаповіджене
на сьогоднішнпй день.
Таборова публика
й чеські гості, що нетерпеливо чекали на справлений
електричних проводів до 10. години вечером, розійшлися
невдоволені, бо дефекту не можна було знайти. Нсвдоволені
йшли до дому теж таборові артисти, а навіть невдоволені
лягали спати таборові „жпдн-крамарі'*, що розпродавши всі
свічки, жалували чому не придбали того краму більше.
В Йозєфові відбули Чехи торжество Божого Тіла, в якому
брала участь таборова орхестра й стрілецький хор. Вечером
відіграда театральна Секція в таборовому театрі драму
„Воскресепня". Чеські гості, що вчера „спешені" відійшли
до дому, не прийшли на виставу.

Скиталець.

Ч. 16.

Дольницького містоголовою, чет. Івана Медведа писарем,
пор. Петра Будза референтом, сот. Корнила Купчанка членом.
Відбулося чергове засідання Виділу К. II. К.
В Літомерпцях похоронено стр. Михайла Макара, який був
родом (1898) із Береговп пов. Новий Самбір. Покійний нале¬
жав до укр. робітничого відділу в Літомерпцях, де за.хорувавши на чахотку, вмер дня 15./6. с. р. в лічниці. В. Й. П.!
19. VI.

На черговому засіданню Комісії видання „Пропамятної Книги"
приступлено до конкретної праці.

20. VI.

Від'їхав до Праги на всеукраїнський студентський конґрес
пор. Олекса Довбенко, як делеґат правничої секції в таборі.
Началися рухапкові вправи па дручку, що будуть відбува¬
тися що дня рано о 7. годині під проводом чет. Онпщука.
Це приготований до спортового свята.

22. VI.

Відіграно в таборовому театрі драму: „Жидівка впхрестка“.
Гра випала добре. Особливо чет. Миханцьо в ролі жида
виказав повне зрозуміння свого завдання.

Другий ґімназійно-реально-семинарийний натуральний курс.

Ні. VI.

17. VI.

В. К. Д. признала для найбільше потребуючих немічників
табора, в першій мірі хорпм на чахотку, одноразову беззворотну підмогу в квоті 1000 Кч.
Відбулися звичайні Загальні Збори вчительської Секції. До
нового Виділу ввійшли: Пор. Петро Будз голова, чет. Дмитро
Вахняк містоголова, иідх. Василь Свистун писар, пор. Петро
Вовк скарбник, чет. Василь Чорномаз бібліотекар, хор. Фока
Бурдейний господар, п. Ліна Войтовичівна й чет. Микола Горо¬
бець виділові. До Контрольної Комісії ввійшли: чет. Іван
Ліщинський як голова, пор. Іван Лисий і чет. Микола Дюк,
як члени.
На сходинах підстаршипського гуртка виголосив ст. дес. Осип
Тріска відчит: „Прохання й зажалення“.
Зі санаторії для хорпх на легкі в Штернберґу приїхало до
табора кількох виздоровців, що зовсім добре виглядають.
Зате гірше виглядають таборові студенти, що начиняють уже
зїжджатися з Праги на літні Ферії. Вони дуже хвалять
йозєфівський воздух і купіль у річці, а навіть таборовий харч.
У Літомерпцях похоронено віст. Косгя Бабяка, що родпвса
1893. р. в Ропеші пов. Сянік, а дня 14./6. с. р. відібрав собі
життя внстрілом із крісика в Літомерпцях.
На другій нараді гуртка ініціяторів видання „Пропамятиої
Книги11 земель 3. У. Н. Р. вибрано спеціальну Комісію, що
має занятися вступними працями в тій справі. До Комісії
вибрано: чет. Дра. Івана Мельницького головою, чет. Мірона

23. VI.

Чет. Мірон Дольницький виголосив па сходинах підстарший
ського гуртка відчит на тему: „Історія Східної Галичини".
Чсл. командант заборонив таборитам поливати ярпнні грядки
керничною водою, бо через надмірне вибирання води, може
її забракнути на конечні потреби. Таборити „шкробаються"
в голову. Вони ж, хоч і небогато засадили ярини, хотіли
би споживати плоди своєї праці, а тут посуха спишое розвій
салати, капусти й и. Довезти воду з річки нема чим, а то
й сама річка досить далеко. „Бідному все вітер в очі".

24. VI.

Відбулися звичайні Загальні Збори К. П. К. До нового Виділу
ввійшли: чет. Др. Іван Мельнпцький голова, чет. Мірон Дальницький містоголова, бул. ст. дес. Володимир Войчак писар,
чет. А. Петрикевич скарбник, пор. Ярослав Пастернак архівар,
хор. Іван Рачинський бібліотекар, пор. Василь Берегівський
господар, пор. Орест Онуляк завідуючий «фінансовими інсти¬
туціями, сот. Корнило Купчанко й вахм. Кутовий виділові,
пор. Іван Лисий, вахм. Корнило Коростіль заступники
впділовнх. До контрольної Комісії вибрано: чет. Корнила
Крушельннцького як голову, а чет. Івана Рудого й містос гарш.
Гриця Трусевича як членів.

25. VI.

„У. С. К. І." відіграв змагання
з тамошною чеською „С. К.“

26. VI.

Дружина таборового театру виїхала до Мільовіц, де вечером
відіграла з великим успіхом драму: „Жидівка вихрестка."

копаного

мяча

в

Сіхрові

Ч. 16.
27. VI.

Ілюстрований Місячник.
Заслотплося небо. Начав падати дощ. Таборові „плянтатори"
ярини повеселішали, а аматори сонішних купелів „спустили
ніс на квінту“.
Чет. Мірон Дольннцький відїхав до Праги, щоби як містоголова К. П. К., здати на всеукраїнському студентському
конґресі справоздання з діяльности товариства за цілий час
еміграції в Чехословаччині (Німецьке Яблонне, Ліберець,
Иозєфів), а тим самим представити „Україну в таборі* 1' під
кожним взглядом.
У Мільовіцях відіграла дружина таборового театру: „Наталку
Полтавку".
Успіх обох штук, виставлених поза табором
був великий. Тим робом не лише підбадьорено нашого

Сторона 15.

стрільця, занятого тяжкою працею при тамошному робітничому
відділі,
але й дано спромогу чисельно зібраним Чехам,
а навіть і Французові, що явився на обох виставах, пізнати
нашу штуку та народню пісшо.
В. К. Д. дала дозвіл на заключення подружжа пор. Іванові
Рудзінському й пушк. Михайлові Юрійчукові.
28. VI. Дружина таборового театру відіграла в Пардубицях: „Наталку
Полтавву".
29. VI. Відбулося перше засідання нового Виділу К. II. К.
ВО. VI. Настановлено нових командантів бараків.
В місяці червні від'їхало до робітничих відділів 4 старшин,
7 підстаршин і 37 стрільців.

Бул. ст. дес. Микола І лащу1'.')

III. КУРІНЬ 8. БРИҐАДИ В НАСТУПІ НА КИЇВ.
В невеселому настрою було стрілецтво III. куріня
8. бриґади в дні переходу через Зрбуч. Відворот перед
переважаючими військами відвічного ворога — болюча
розлука з найдорощими й покинення власної землі, що
на ній палали рідні стріхи, підпалені нахабними Ляхами
— примусове знищення останків державного майна, яке
горіло на їх очах здовж залізничого шляху від Скали аж
до Іваня Пустого та не дуже прихильне приняття братівселян на лівому березі Збруча, де вже па першому кроці
питали нас: »за чим ви сюди прийшли, австрійські
москалі?« — вплинули прикро й пригноблюючо на кож¬
ного стрільця. Та найбільше боліла неприхильність наших
тогобічних братів. Наш стрілець — думав переходячи
Збруч — найти там розраду, зрозуміння терпінь і теплий
куток.на відпочинок, а найшов непривітний холод, що
морозив душу, ранив серце й розвівав усяку мрію на
кращу долю. ІІедивниця отже, що деякі слабодухи вже
таки першого дня начали опускати ряди куріня й утікали,
куди очі несуть.
Не подобалося й стидало це всіх инших стрільців,
а дес. Боршей, палкий леґінь і завзятий борець, із Демиджа коло Заболотова, виступив остро проти такої зневіри
й легкодушності!.
— Від грудня минувшого року хоробро бореться наш
курінь проти Ляхів — казав — але такого легко важення
я ще не бачив. Історію куріня знаю добре, бо ще старшим
стрільцем вийшов я з ним із Коломиї під! Львів. Тоді
називався він: »ІІІ. курінь 24. п. п. ім. гетьмана Петра
Дорошенкам Спершу — входячи в склад Групи: »Старе
Село« — здобував Козельники, наступав на Перзенківку
та відбивав усі ворожі наступи на залізничнії шлях Львів
—Сихів. Від лютого 1919. р. приналежав до новозорґанізованої: 2. (коломйської) бриґади й держався кріпко на
давних своїх позиціях. У маю — в, перших днях відвороту
нашої Армії — нерекинєно його до Дрогобича, де ввійшов
у стан. III. У. Г. К. З ним відступав — воюючи з ворогом
— аж до Турі Великої, де — приділений до 8 бриґади —
обсадив Свічу. Там збільшено його проріджені в боях
ряди розбитками IV. куріня У. С. С.-ів із пор. Струцем.
Опісля перейшов — під охороною 2. бриґади — під Гали¬
чем Дністер і відступав далі аж за Стрину, над якою
здержався, набрав свіжих сил, і звідки начав — у загаль¬
ній протиофензиві — похід вперед переслідуючи ворога
аж за Свірж. Хоч і як тяжко було нераз, хоч які завзяті
й кроваві бої зводили ми, курінь держався, як твердий
мур. Згадайте лише бої під Сокільниками, де 27. XII.
1918. р. впав хор. Сербинський і около ЗО стрільців, зга¬
дайте наступ на Перзенківку, коли 15 скорострільчиків
разом зі своїм командантом ст. дес.‘Миколою Кузьменком
із Печеніжина згинули геройською смертю під мурами
») Першу працю підстаршшш містить і вітає редакція дуже
радо з тою надією, що може вона спонукає ще й инших підстаршин
і стрільців до списування й надсилання своїх споминів із воєнного
переживання.

Львова, пригадайте собі Новий Рік у Козельниках, коли
наложив головою командант 8. сотні чет. Михайло Гумешок, а з ним разом полягло кількох стрільців. А ті довгі
великодні бої, які кроваві були? Та ж тоді наш курінь
стратив третину людий. А тяжкі походи й сутички п’дчас
відвороту, а славний похід у протиофензиві й бої під
Нижневом, чи мало копну вали труду, жертв і крови? Та
все таки в нас було завзяття, всі держалися, бо всі вірили
в свою святу справу. А тепер, воли маємо ще останню
дошку ратунку в нас уже не стало віри, чи ми вже инші,
як були, чи не стид опустити руки й дивитися, як
нас бтоть?! —
— Так, так — потвердив дес. Василь Крехівський, що
прийшов до нас із IV. курінем У. С. С.-ів — і в нашому
куріні не було давніще дизерції, ні підчас тяжких хвиль
у Львові, ні під Городком. А тут уже і з моїх хлопців
напинає дехто втікати. Та чи годиться так робити, чи на
те напинали ми будувати власну хату, щоби — затягну¬
вши перші підвалини — лишити її незакінченбю? Беріть
примір із дес. Боршея, що підчас нашої протиофензиви був
ранений у бою коло Підкаміня. Ворожа кула прошила
йому ліву руку, але вігі не відходив від нас. Завинувши
рану із рукою на перевязці йшов далі разом із нами, хоч
мав повне право відійти в запілля. Ми мусимо бути бор¬
цями. що їх не сміє ніщо збентежити, мусимо йти від¬
важно вперед і виконувати кожний приказ своїх командантів, бо ішакше назвуть нас наші нащадки зрад¬
никами. —
Вискази обох підстаршин не остали без успіху. На¬
стрій між стрілецтвом піднісся й ріс у міру походу в гли¬
бину гарних придністрянських околиць Поділля. З красою
природи, змагалася й гостинність населення, що не до¬
питувалося вже чого ми в них шукаємо та не називало
Австрійцями, але Українцями-Галичанами, про яких роз¬
неслася вістка вже широко, головно по здобуттю Про¬
скурова.
В перших днях серпня 1919. р. опинилися ми аж під
Жмеринкою, з відки доходив перший відголос гармат. І Іе
казало нам сподіватися, що незабаром увійдемо в обсяг
свіжих боїв із новим ворогом. І недовго треба було ждати.
Вже 9. серпня пішов наш курінь у наступ на Жмеринку.
Ще сонце не сходило, — як розвинувся до бою й рушив
через Стаииславчик на важний залізничнії вузол, а перед
полуднем увійшов — разом із побідними військами
до
Жмеринки й тішився першою побідою на новій дорозі:
»через Київ до Львова«. Підем стрілецтва був тимбільший,
що на залізничому двірці здобуто 40 зал. возів стрілива,
яке було головною причиною підєму боєвого духа, особ¬
ливо для нашого стрілецтва, що вже від довшого часу чуло
брак набоїв.
По короткому відпочинку й наборі стрілива відійшли
ми ще того самого дня перед вечером здовж залізничого
шляху: Жмеринка—Київ. Дня 15. VIII. перейшли в київ-
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ську ґубернію до села Котюжинці. Йшли походом у запасі
й боїв не зводили иодорозі ніде. Большевшш уступали
спішно перед частинами 2., 5. й 10. бриґади. Весело, з піс¬
нею на устах входили ми в село, яке витало нас гучними
окликами. Невисказано мило й приємно ставало на душі.
Від мешканців, що майже всі вийшли нам на зустріч,
віяло такою щирістю, таким рідним теплом, за яке життя
віддається. Старі й молоді, мущини й жінки стояли
здовж вулиці. В кожного на устах слова тріумфу, а
в руках вода, хліб, молоко... В селі курінь заночував, а
на другий день рано рушив далі.
В день Спаса, 19. серпня, ввійшов до здобутого — 2. й
8. бриґадою — Козятина, де обі бриґаді одержали від
горожан міста гарний шовковий синьо-жовтий прапор
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із вигаптуваним написом: »Героям, місто Козятин.« Чи
можна ще чим більше підбадьорити боєвика-жовніра, чи
можна ще чим більше його піднести й пірвати до всякої
посвяти? Щирість і прихильність тих, для котрих він
несе свій труд і життя, здобувають його цілого. Тому й
недивно, що від хвилі переступленім границі київської
Губернії, на устах стрілецтва було: »3а таких людий не
жаль і головою наложити. На Київ, на Київ!« А яка
ріж.ниця між населенням Поділля й Київщини? Й віри
не дав би, як би сам не бачив. А селяни ще додають: »У
нас може не так іще як повинно бути. Там за Дніпром,
у Полтавщині, краще...« Такі слова поривали, мов на
крилах несли й відганяли всяке умучення.
(Продовження буде.)

ОПОВІСТКИ.

ііпсоїшїі звіт „Самопомочі44

Адреса:

„Самопоміч" україн. військовий
табор в Йозєфові.

„ЗаїшртіҐ. ІІкг. Уоіеп$ку ІаЬог V їо$єіоїє.
„БаторотіІсІГ. Іікгаіпіап тії. сашр іп кеіоу.

допомогової централі для частин Української Галицької Армії
іцо перебувають поза
межами ріднього Краю, за час від 1.—31. липня 1922. р.

б. 8. К. Еигоре.

Сума

II р ті х і д

С у зі а

Розвід

Кч

Кч

Остала готівка з попереднього місяця, на яку зложилися :

Допомоги для хорпх старшин і стрілецтва в лічни-

1. Військова Канцелярія Диктатора 3. У. Н. Р. у Відні,
для грудно-хорих.
1.000*00 Кч

цях, Чехословаччина:
Лічниця Хомутів. 654*00 Кч
„
Прага
. 560*00 „
..
Пардубиці.
422*00 „
„
Иозєфів.304*00
„
„
ПІтернберк . .
...
360*00 „
„
Млада Болеслава. 566*00 „
„
Ліберець .
. 198*00 „
„
Літомериці, Терезпн, Карльове Вари, Яхлмів, Пісек,
Берно, Ружемберк і Часлава 882.00 „
II. Допозіоги для інтернованих старшпн і стрілецтва
в таборах:

2. Маніфестаційнші Комітет, через Допомоговпй Комітет, у Філадельфії, Па. . .

9.063*00

„

3. Допозюговші Комітет, через Вп. П. Петра
Кпрплюка, у Філадельфії, Па.

1.640'00

„

4. Допомоговий Комітет, через Вп. П. Петра
Кирнлюка, у Філадельфії, Па.

4.582*00

„

5. Центральний Допомоговпй Козіітет у
Празі, через Вп. П. Про*. Дра Степана
Смаль-Стоцького.

20.000*00

„

36.285

3.950

А. Чехословаччина.
Український військовий табор в Йозєфові:
1 Старшини.
1.954*00 Кч
2. Стрілецтво.
8.404*00 „

.

Б. Румунія.
Табор інтернованих в Орадеа Маре:
Старшини й стрілецтво. 3.258*00

„

НІ. Культурно-просвітиий
кружок
українського
табора в ііозєфові, Чехословаччина — зворот . .
IV. Адміністрація „Самопомочі".
_____
Сальдо.
36.285

-

13.616

2.000
450
16.269
36.285

ИОЗЕФІВ, дня 31. липня 1922. р.

За управу „Самопомочі“ ;
Крушельнпцький К о р н и л о в. р.

Б а й г е р т Іван в. р.

голова.

Груба Михайло в. р.

скарбник.

писар.

Рахунки и діловодство „Сазюпомочі провірено за зіісяць липень 1922. р. та найдено її грошеву господарку згідною з місячним
касовизі зазікненням.
Про це повідовіляється Вп. Жертводавців, а про стан допомогової акції — звітуеться Військовій Канцелярії Диктатора 3. У. Н. Р.
У Відні.
ЙОЗЕФІВ, дня 10. серпня 1922. р.

Економічно-Адміністративна Комісія :
О ну ляк, поручник, в. р.
предсідатель.

Гретчак, рах. поручник, в. р.

Друкарня Братів Штіпель, тов. з об. пор., Ліберець.

