уво-оун
Українська Військова Організація - УВО постала 1922 року. Бережани - Під гайці - Перемишляни - Рогатин творили округу. Команд антом до літа 1926 р. був кол. сотник УГА д-р Володимир Вемко-і.Ваврів".
В окружному проводі діяли сл. п. Гриць Лихолат, сл. п. Антін Стефанишин, сл. п. М. Сеник з Перемишлянщини. Членство складалося 3
колишніх старшин та вояків УГА. 3 часом УВО почало поповнюватись
членами нового покоління. У 1930-тих роках розвинулась Організація
Українських Націоналістів - ОУН. 3 Ії лав вийшли сл. п. Ярослав Старух, сл. п. Федір Федечко, сл. п. Володимир Герета, сл. п. Лев Зацний,
сл. п. Дмитро Мирон-Орлик, сл. п. Омелян Лапунька, сл. п. Осип ДяківГорновий і сотні інших.
Всі вони загинули смертю Героїв за волю України. Перед пацифікацією кличі ОУН що раз то сильніше проникали в народні маси Бережанщини. їх носіями стає передусім молодь. Якоюсь мірою сприяла
тому і безглузда політика польського уряду і адміністрації. Сільська

молодь. молодші господарі були опановані як говорилося, молодим не
завжди політично впробленим елементом, тобто членами ОУН. Існували розбіжності, а стара як світ проблема "батьки і діти" часами загострювалась. Старше покоління, учасників недавніх Визвольних Змагань,
колишніх будівничих громадських установ і товариств, які ще в 1922 р.
за активний бойкот польських соймових виборів, - заповнювали в'язниці у Бережанах і Тернополі - тепер називали угодовцями. Вони поступаються місцем для молодих. Дехто з тих -старших громадян старався з тих чи інших міркувань причалювати до "молодих", їм навіть здавалося, що молоді тому раді. Але воно так не було і вони згодом відступали на "давні позиції".
Взимку 1931 р. відбувалися вибори до повітової ради в Бережанах.
У тій справі скликав і проводив нарадою адвокат Володимир Логуш,
прихильник молоді. Яке ж було його здивування, коли саме молоді не
хотіли провадити жадних заходів щодо виборів - рішуче виступали
проти участи в них, і саму нараду - розігнали. "Опірникам" передавали письмові пригадки, іноді й погрози. Були жертви, може й даремні
і неоправдані, декому закидали зраду, донощицтво в поліції і т. п. Може так було, а може й не було. За большевицької окупації в 1940-му
році, один із таких колишніх "молодих", абсольвент Бережанської гімназії, уродженець села Дібща, колишній політичний в'язень (член оУН), Іван Майчук - приходив зимою 1940 р. на доручення НКВД на
розвідку до Кракова. Та чи тільки він один ?
Під час німецької окупації в 1943 р. в Бережанах від братовбивчої
кулі, загинув випускник місцевої гімназії Михайло Підлужний - у той
час на службі в українській поліції. На його похоронах, селянин з Жукова сл. п. Дмитро Н. важко переживаючи ту трагедію, запитував:
"Скажіть, ради Бога, що в нашій Бережанщині діється ?" Коли ж зійшла мова на події останнього десятиліття, нові течії, націоналізм, тощо він із щирим жалем говорив далі: "Говорите про відомі речі. Може не
так докладно, як ви це все знаєте. Правда, боротьба за волю, війна,
зріст національної свідомости, чи ж це все завдяки тільки нашій молоді - ОУН? Слова, що тільки ОУН поширює національну свідомість і
підтримує бойовий дух серед народу - є хвальбою! Далеко перед ОУН
діяло і жило українське село і українці по містах. Вони закладали читальні "Просвіти", "Січі", "Соколи", християнські, або читальняні крамниці, будували "Народні Доми", організовували українські приватні
школи, створили "Наукове Товариство ім. Шевченка", організували
економічне життя, "Сільський Господар", кредитові т-ва і т. п. Врешті
прийшла війна та її кінець, народ творить українську армію! Хоча
війну програв, але чи він потребує ще додатково національного освідомлення ?"
"Від мого батька, говорив далі Дмитро Н., та дещо від наших студентів я чув про нелегальну організацію для молоді "Молода Україна"
в Бережанах. Це було за Австрії, але для ведення нелегальної органі-

зації не вистачить хотіння, до цього треба хисту і знання. А чи воно серед нашої молоді є, - це друге питання. Національна свідомість, боротьба за народні права, як покійний батько розказував, почалися давненько, вели її наші священики та світська інтелігенція. Всі вони нині під
муравою. Ви ж самі це бачили. Хіба ж я не відслужив своїх літ У нашій армії, не перейшов страхіття в "Чотирикутнику
смерти"? Але я
собі не приписую ніяких заслуг ! Зріст національної свідомости, змагання до волі із нашою програною - не впали!
Ні! Вони ростуть і
ростуть все сильніше. Дають свої овочі, як деревина - без дальшого
докладу рук людини. Вони росли серед боїв та пожеж наших сіл, а останніми часами дякуючи безглуздій політиці наших віковічних ворогів
- ще дужче! Чи думаєте, що то УВО чи ОУН розбуркали народні маси ? Я думаю, що ні! Наша боротьба й змагання до волі були б росли,
вижидаючи догідньої хвилини, без огляду на те, чи було б УВО, ОУН,
чи ні ! "
Вкінці промовець сказав: "Біда тільки в тому, що творцям УВО чи
ОУН, учасникам, та членам тих організацій здається, що від них починається історія. Майбутнє скаже останнє слово де правда."
Так виглядав повіт у 1943 році, а яким він був на початках 1900сотих років, чи й сотню літ перед тим ? В порівнанні з часами перед
першою світ. війною - ідея незалежної української держави, ввійшла
вже в кров і кість усього українського населення Бережанщини. Та чи
тільки там? В парі з тим, змінялась і тактика в боротьбі за здійснення
тієї великої ідеї. Ніякі основні зміни не переходять без потрясень, громів і бурів. Не відбувались, не переходили гладко і серед нас.
Політичні

процеси

Боротьба народу за свої права існувала впродовж усієї польської
окупації. Показником її були між ін., політичні процеси, здебільшого
перед судами присяжних, які збиралися що три місяці на "каденції
присяжних суддів". Вони мали судити підсудних не на підставі означених параграфів,
а на підставі фактів і свого сумління, і відповідали
на питання: "Винен чи не винен". Коли признали, що "винен", тоді фахові судді призначали кару. Не треба додавати, що справедливість часто
була дуже .лгатягненою", бо ж Ії метою було передусім зміцнення польського "стану посідання" на наших землях. У перших роках польської
займанщини процеси були відносно рідко. Але починаючи від 1925 року, кількість політичних процесів почала зростати. Від цього - аж до
1939' року у в'язниці в Бережанах перебували стало кільканадцять
наших "арештантів"
під закидом приналежности
до таємних організацій
УВО, згодом ОУН, та злочину "державної зради". Кожного року були
чотири каденції присяжних судів, з яких кожна розглядала щонайменше чотири політичні справи. Беручи легко, що пересічно на політичних
розправах судили 4 осіб, то за час від 1925, до 1937 рр. було біля 170
політичних процесів, а на лавах підсудних прибл. 700 осіб! В останніх

Пластове свято в Бережанах в 1929 р. Стоять зліва: о. Дидикlвна, о. СтарухІвна, 30СЯ Масляківна, Геня Єлюківнв, Маруся Бачинська. Сидять
зліва: Є. Сендецький, Метельська-Сендецька, М. Ставничий, Ф.Б., д-р В.
Бемко, о. БЛОЗОВСЬКІІЙ,
Яр. Падох, І. Звворотюківнв, Слава Бородайківна.

Пластова орнестра в Бережанах, гор. ряд зліва - Ромко Кордуба, Осип
Ставинчий, В. Вридннк, о. Хмельовський, Богдаи Пвшківський, Дмитро
Мирон, Павло Соавнський, Сидять: Володимир Рнжевський, Ярослав Старух, Н.Н., Войтович, Богдан Старух, Ромаи Рижевський, Н.Н., Ярослав
Прншляк, Яр. Бідула, В. Кизима.

Будинок т-ва "Просвіта" на Адамівці в Бережанах. у ньому
поміщався: "Союз Кооператив". Будннок поставлений частинно коштом і працею плвстунів, Світлнну будннку внгоготовлено з малюнку, що його надіслав з далекої Австралії
келишній пластун. і наш земляк Володнмнр Савчвк.

Надзірна Рада і Днрекція Окружного Союзу Українськнх Кооператив в Бережанах у 1943 р, Сндять зліва: Слободянюк головний кннговод член Дирекції. Михайло Клецор начальник організаційного
відділу член Дирекції. Мнколасвич начальник звгот. відділу звступник директора. проф. Микола Божнковеький голова Надзірної Ради.
Інж. Юрій Шепарович нач. директор. інсп. Петро Баксвич ревізор
РСУК; стоять зліва - Н.Н.• М. Кондрат з Вербова. Н.Н.•~дМиТро
Семчишин з Вербова. Н.Н.• інж. Роман Кордуба секретар Союзу. Н.Н.

трьох роках перед ВІйною, політичні процеси вели судові трибунали,
зложені з трьох фахових суддів. Присяжних судів - вже не було. У тих
роках не було місяця, без більшої кількости політичних процесів, коли б ще додати і тих підсудних на тих процесах - то й число самих процесів і підсудних буде куди більше. Як на одну судову округу - то це
справді багато. Присуджувано від 1 до 15 років важкої чи легкої в'язниці. В тому часі переведено також кільканадцять процесів за приналежність до комуністичної партії ЗахідньоїУкраїни,
на яких підсудними були в 90% жиди. Присяжні суди діяли лише при окружних судах,
яких у Східній Галичині було десять, доки Їх не скасували.
у 1930-тих роках Бережани .лтрославились" великою кількістю політичних процесів. Чимало звітів про, них поміщено на сторінках тогочасної української преси, як "Діло", "Новий Час" та ін. Передруки деяких повідомлень з'явились на сторінках українських газет у З СА і
Канаді. Не маючи під руками джерельних матеріялів, наводимо деякі
дані з процесів на основі тогочасних пресових повідомлень. Львівський "Український Вісник" Ч.183 з 10 вересня 1921 р. наприклад писав:
"Дня 5 цього місяця розпочалася перед судом присяжних в Бережанах, розправа проти 9-тьох громадян зі Слободи Золотої - Кирила
Криси і товаришів. Предметом розправи є випадки з часів українськопольської війни. В часі Чортківської офензиви українських військ, підсудні роззброїли в своєму селі польську поліцію, а декількох поліцаїв
передали українській військовій команді. Підсудних арештовано літом
1919 р. і передержано в слідчій в'язниці поверх двох років. В склад трибуналу входили судді: Павел Біліньскі, Казимир Богусевіч і Кароль
Должицкі; обвинувачували прокуратори Шольц і Шафран, боронили адвокати: д-р Натан Оберлендер, д-р Лев Ганкевич і д-р Михайло
Західний.
.
Суд засудив Кирила Крису на 6 років в'язниці, Михайла Юзькеввча - на 15 місяців і Івана Мандзія на 14 місяців в'язниці; інших підсудних - Андрія Пику, Степана Гудиму, Яцька Ковалика, Нестора Шиманського і Олексу Ткача - звільнено від вини і кари. Після присуду
Михайло Юзькевич заявив: "Панове судді! Я тільки сповнив обов'язок українського жовніра, що присягав на вірність своїй державі. Дякую за присуд!" Кирило Криса, приміщений в одній з найважчих в'язниць так зв. "Свєнтокшискій", через два роки помер за гратами ...
У березні 1931 р. відбувався процес проти Розпятовеького і тов.
На лавах підсудних засіли: Іван Розпятовський, селянин з Кривого,
Ілько Сирота з Дібща, Михайло Галаса, Дмитро Питель, Степан Орляк
та Андрій Хлопась, яким закидувано злочин головної зради і підпал
скирт. Членами трибуналу були судді: Дисєвіч - предсідник, Таданієр
і Свистун як вотанти. Обвинувачував прокуратор Шафран, боронили
адвокати д-р В. Бемко і д-р М. Західний. Підсудні не визнали себе винними, виказуючи повне алібі, тобто неможливість виконання закидуваних вчинків. Зокрема Розпятовський виказав своє цілковите алібі, бо

в часі, коли горіли скирти, він перебував у в'язниці відбуваючи кару,
на яку його засудили 1929 року. Спираючись на заяви свідків, оборона
доказувала, що поліція заарештувала підсудних тому, що не могла
знайти дійсних винуватців.
На суді переслухано як свідка Івана Несторовича з Козівки. Він
свідчив зрівноважено і спокійно. Після присяги, свідок розповів, що
безпосередньо після пожежі поліція заарештувала його та кількох інших з Козівки і старалася биттям примусити їх признатись. Під час допитів на поліції йому вибили два зуби, а в наслідок побоїв у нього
потріскали перетинки у вухах. ,.Не знаю чому нас арештовано, і чому
звільнено, а на наше місце (тут він повів рукою на лаву підсудних) посадили отих людей". "Однак - зауважив голова трибуналу, - ви не
визнали себе винним, а вони таки признались на допитах у поліції. "На
те свідок відповів з місця: "Ви пане предсіднику теж призналися б,
коли б обірвали від поліціянта пару разів чоботом у черево і трохи нижче, а з вуха і носа потекла б вам кров!"
Суддя Дисєвіч як предсідник, провадив судове поступування неприховано - тенденційно. Він ще перед розправою мав готовий присуд,
а суд - як він висловився "це тільки формальність !" Доля підсудних
була вирішена. Шостого дня суду, оборонці вдалися до останнього можливого, вони поставили внесення, щоб трибунал вилучив себе з тої розправи, закидуючи йому односторонність у веденні процесу. Трибунал
по нараді, внесення оборонців - відкинув. Тоді оборонці заявили, що на
знак протесту - відмовляються далі провадити оборону. Вони підійшли
до підсудних, попрощалися з ними і вийшли з залі. Цей крок оборони
прикро вразив як лаву суддів-присяжних так і авдиторію тобто слухачів. Адже це був єдиний випадок в історіі судових політичних процесів
на землях Західньої України, коли адвокати - оборонці відмовились боронити, щоб бодай так запротестувати проти сваволі предсідника трибуналу. У такому випадку, суд міг оборонців покарати високою грошовою гривною, але суд цього не зробив, тут не оборонці провинились! ..
Цей крок оборони примусив трибунал відкласти розправу на один тиждень, призначивши з уряду нових оборонців д-ра Хаїма Вільнера, д-ра
Вайгеля, д-ра Глязера і все скінчилося засудом. Загальна кара сягала
18 років ув'язнення, Івана Розпятовського засудили додатково на 5 літ
в'язниці.
Для характеристики нової демократичної польської "справедливости" - такий додаток: підсудному Дмитрові Питлеві про куратор закидав тільки приналежність дООУН, але в підпалі його не обвинувачував.
Предсідник трибуналу, мабуть помилково поставив присяжним суддям
запитання про його вину також у підпал і - і присяжні це питання потвердили. По проголошенні присудів, оборонець Питля, 'д-р Вільнер
іронічно запитав трибунал як це сталося - прокуратор не закидав Питлеві злочину підпалу скирти, а суд на свою руку засудив його за підпал. Тут уже предсідник трибуналу зовсім втратив нерви і глузд, бо

товариств у Бережанах на своїх нарадах: СИДІІТЬзліва - проф.
А. Мидляк, адвокат В. Логуш, п-ні Мерещовеька, д-р В. Бемно, о. д-р Ф. ПобіГУІІша, ППОЛІ{.
УГА В. Вілинський ; СТОЯТЬ
зліва - М. ВрНД11ИІ{,
д-р Л. Мигоцький, дир. М. Грамян, Н.Н., Іван Служинський, д-р 1\1. Західний, П. Загаєвич, О. Замощак.

Делегати

Цвинтар

УІ{Р· Січ. Стрільців У селі Посухові. Входова брама збудована
форм! Тризуба, через те ВОРОГне дав її докінчити.

у

Розвалений російськими стрільнами в 1915/16 рр. "амок Сєпянських у Бережанах. За Польщі невідбудований, так і остався.

Студентки і студенти-Бережанці, прибрали МОГИЛИ укр. вояків
черед Зеленими Святами на кладовищі в Бережанах. Зліва:
Михайло ЮХІІОВИЧ,
П. Двнилевичівна,
А. Гавришо, Марїйка
Гладишівна, ВЛОДІ{О Кордуба, Марійка Шараневичівна, Богдан Бородайко. Світлив сл. п. Микола Чуловський, замордо-вапий большевиками у Львові 1941 р.

не питаючись інших членів трибуналу - сам олівцем перекреслив те
речення про засуд, чим він грубо порушив приписи карної процедури.
Ті речі довго ще коментували правники в Бережанах.
Впродовж 1931-го року в Бережанському суді, перед лавою присяжних відбувались між ін. такі процеси:
17.3. проти М. Мищишина і Миколи Волощука - за приналежність
до "ОУН."
25.3. проти М. Мізерного, Яр. Лапчака і Дмитра Посунька, за приналежність до ОУН.; присуд по пять літ в'язниці.
20.5. проти М. Волощука і Мищишина, продовження розправи з 17.3
29.9. проти Івана Атаманьчука, М. Барана, Дм. Білоуса, Корніцького,
Сеника і Процика, селян з Конюх і Ценева, під замітом приналежности до УВО, розповсюджування "Сурми", підпалу колоніста - присуд: загально 22 роки в'язниці.
12.12. проти Володимира Хамули і Евгена Мороза з Підкаменя обвинувачених у вбивстві провокатора С. Татунчака. Перший був засуджений на кару смерти, другий на шість літ в'язниці. 1).
"НОВИЙ Шлях" ч. 15. з 12 квітня 1932 р. (Едмонтон - Канада) нотував. А) В Бережанському суді покінчнлася розправа проти п'ятьох
українців, обвинувачених в приналежності дО ОУН. Крім того підсудним закинено акти саботажу. Трьох підсудних, а саме Миколу Ставарського, Герасима Єналя і Івана Нижника, засуджено по 10 місяців
в'язниці, двох інших Василя Лотоцвкого та Івана Рибницького, на дев'ять місяців тяжкої в'язниці.
Б) Цей сам суд засудив на шість місяців тяжкої в'язниці Осипа
Барана з Раю, пов. Бережани якого обвинувачувано у державній зраді,
Акт обвинувачення закидав, що Осип Баран намовив стриєчного брата Василя вступити до польської армії, набути знання, щоб відтак помагати УВО в її революційній роботі. Василь Б. мав збирати всякі інформації про польську армію для УВО. Львівський суд засудив Василя Барана на рік в'язниці за здогадне шпигунство.
1) За Зиновієм Книшем "Дрожить підземний гук".

у лютому 1933 р. відбувся процес проти Сеня Щерби, Олександра
Курчаби, Филимона Лозинського з Чорного Острова, Михайла Пухаля.
Дмитра Шпака з Городища Королівського, Василя Спаса з Гранок
Кути, Степана Білика з Ляшок Горішних, Дмитра Сомика та ще чотирьох наших громадян, яких прізвища затерлися у пам'яті. Всі ВОНІ'
походили з Ходорівщини. Під час випадкового обшуку, поліція зна,
йшла на піддашші приходства в Чорному Острові кілька поржавілm
австрійських набоїв та один чи два старі поржавілі карабіни. Полі
ція роздула ту знахідку до розмірів "маr'азину зброї" ... Парох о. Кур
чаба, обороняючись від цього лиха, твердив. що це залишки зі світово

війни про які нічого не знав, бо там на підцашші ніхто не заглядав і не
господарює, але це все не помагало. Поліція заарештувала
сина Олександра Курчабу, закидаючи йому членство в ОУН і іншим підсудним.
Суд тривав тиждень - і закінчився присудом: Сеня Щирбу на 4 роки
в'язниці, Пухаля і Лозинського по 8 років, Спаса - 7 років, Сомка 4 роки, лише Ол. Курчабу звільнено без кари. Як багато інших політичних процесів, так і цей був суцільною комедією. Обвинувачували
лише поліцаї. Та людська пам'ять не є ідеальною навіть у сумлінної
людини. Тому то, ВОНИ свідчивши на слідстві по кілька разів в різному часі ніяк не могли повторити тих своїх часто-густо виссаних з пальця таких свідчень, суперечили собі і грубо помилялись. На тому "конику" оборона їздила на розправі на всі лади, виказуючи явну неправду
свідчень. Поліцаї обороняли себе, та покликались
весь час на відомості від своїх .лсонфіпентів". Коли ж оборона домагалась виявити ім'я
того конфідента, суд зараз же ставав в обороні поліції і не дозволяв
називати по імені тих .лггашків" . Та навіть за таких прикрих інколи
і трагічних обставин, траплялись і комічні моменти.
у зв'язку зі стратою політичних в'язнів Пришляка
і Голояда в
Тернополі в 1931 р., ОУН видала летючку прославляючи
обох загинулих, яку масово поширено у всьому краю. Летючки були розліплені і в Городищу, та щє на громадській канцелярії і школі. Війтом в
Городищу був неграмотний чоловік-українець
Гамкало, а секретарем
поляк Томашевскі. В той час, коли невідома рука розліпила в селі ті
летючки, Томашевскі перший помітив їх на своїй брамі. Прочитав, здер
і подавсь поглянути, чи нема тих летючок більше. На громадській канцелярії, що містилася в домі війта Гамкала, знайшов ще кілька і почав їх здирати. Випадково тоді вийшов з хати Гамкала його наймиток.
і побачивши, що Томашєвскі щось там робить тримаючи в руках папери, повернувсь у хату і повідомив Гамкала, що той же щось на брамі ліпить. Нічого - сказав Гамкало, я знаю що він ліпить, а заглянувши у вікно побачив Томашевского з паперами в руці. Виступаючи на
розправі як свідок прокуратури, Гамкало на запит предсідника трибуналу, хто з підсудних міг ті летючки наліпити - Гамкало поглянувши на підсудних оком знавця пробурмотів: "Та ті хлопці Богу духа
винні, бо це зробив писар Томашевскі, я сам бачив, як він їх повно
держав в руці та й ліпив на моїй брамі." У залі - сміх-регіт, Томашевскі обурений кричить ... Суд мусить взивати до спокою але сцена
варта доброго театру.
Іншим прокураторським
свідком був солтис зі села Гранки, Н. Босий, - згорблений, нужденно зодягнений і своїми свідченнями все "валить" на підсудного Спаса. Так, свідок певно знає, що Спас належить
до організації .лзувун" ! Впрочім всі в селі про те знають- не лиш він.
На запитання оборонця, свідок заявляє, що про членство Спаса у "вувун" знає від свого конфідента. Тепер вже не тільки заля, але вже й
судді почали реготатись. На домагання оборони, суд наказав свідкові

виявити прізвище свого конфідента. Не було ради! Свідок каже: "Моїм
конфідентом є сам пан постєрунковий, то вони мені говорили, що Спас
є правдивим вовун ая !" Від тих свідчень свідок Босий аж зіпрів, обтер
піт з чола і подавсь чимдуж із залі. Такі то були прокураторські свідки.

"Новий Час" з 26 жовтня 1936 р. ч. 242 (цитуємо) :
"Черговий політичий процес в Бережанах"
В понеділок 26 жовтня 1936 пічнеться перед лавою присяглих при
Окружному суді в Бережанах черговий політичний процес двох українців з Бертишова за приналежність до Організації Українських Націоналістів. Обвинувачені 1) Василь Лаба, матістер права і 2) Дмитро
Чмир абсольвент 4. кл. гімназії. Акт обвинувачення закидує їм, що вів
1934 - 1936 в Бертишеві пов. Бібрка, приймали участь в О.У.Н. Процес росписаний на чотири дні: 26 - 29 жовтня. Боронитимуть: міра
Василя Лабу - проф. д-р Володимир Старосольський, а обв. Дмитра
Чмира - д-р Володимир Бемко.
Оба обвинувачені перебувають у тюрмі в Бережанах. - (- ий).
"Новий Час" з 26. жовтня 1936 - помістив довгий репортаж з
судової салі.
"За приналежність

до ОУН 19 українців перед судом в Бережанах"
Сімнадцятий день процесу
"Діло" ч. 211 від 24 вересня 1936 повідомляло (цитуємо):
В п'ятницю 22 ц. м. відбулася перед апеляційним судом у Львові
розправа проти Панькова Петра, Шачка Петра та Атанаса Шачка з
Літятина пов. Бережани, яких окружний суд в Бережанах засудив на
кару в'язниці від 6-0Х до 10 років за приналежність до ОУН.
Апеляційний суд рішив пере слухати ще раз трьох свідків поліцаїв, які на розправі перед окружним судом покликувались на конфіденційні вісті, але не хотіли виявити прізвищ конфідентів.
Підсудних боронили: адв. д-р В. Старосольський, д-р Ст. Шухевич
зі Львова, та д-р Фр. Коковський З Бережан.
"Новий Час" Львів, четвер 14 листопада 1935 р. ч.253 (цитуємо):
"Пімста чи припадок?"
Політичний процес перед судом присяглих в Бережанах.
(Від власного кореспондента).
Перед лавою суддів при окружнім суді в Бережанах відбувся 22
23, 27 жовтня ц. р. політичний процес Федя Ціцюри, зарібника. ур. ]
Куропатниках, Бережанського повіту, обвинуваченого в злочині з арт
255 параграф 1. к. к., а саме, що 5 квітня 1935 р. в Куропатникак вбиі
умисно жида Якова Богнера, стріливши до нього З гостро ладованогз
кріса.
Акт обвинувачення.
Долучені до цього процесу акти окружного суду ствеРДЖУЮТІ
що обв. Федь Ціцюра разом із його товаришами Василем Лихелатов

і Миколою Потоцьким відповідав у 1934 р. за приналежність до ОУН.
Василя Пихолата і Миколу Потоцького засуджено за приналежність до ОУН, першого на два роки і шість місяців, другого на два роки тюрми.
В часі доходжень в цій справі Яків Богнер, підозріваючи, що Потоцький вибив в його домі шиби, вдарив арештованого тоді Потоцького в лице. Цей факт обурив українські елементи в Куропатниках, зокрема членів ОУН так, що вони рішили помститись за судження Пихолата, Потоцького й Ціцюри.
Дня 9. січня ц. р. Ціцюра, відбувши кару, вийшов з тюрми і вернувся до Куропатник. Як виявило слідство, в селі кружляли поголоски, що Ботнер за Потоцького своє дістане, що не минути йому кари.
Ці версії врешті здійснилися. Дня 5 квітня близько год. 8 вечором,
як Богнер сидів на ліжку і скидав чоботи, щоби піти спати, відхилилися тихенько двері до помешкання, на порозі станув середнього росту мущина, підніс кріс і вимірив в бік Богнера. Цей мужчина стрілив
раз й обернувшися на порозі, спокійно відійшов. Зчинився крик і гамір, збіглися сусіди і вартівники, але нікого не зловили.
Доходження і слідство та конфіденційні джерела виявили, що
вбивником Є Ціцюра. Сестри вбитого не сказали поліції, хто вбив їхнього брата, подали тільки його вигляд, одяг, та й те, що лице його було
засмароване саджею. Щойно в слідстві зіанали, що вбив Ціцюра, бо
пізнали його докладно, а крім того брат вмираючи, сказав: "Бувайте
здорові, я вже не буду жити, бо Ціцюра відібрав мені життя". Цю зміну зізнань виправдують тим, що ЯК довго мешкали в Куропатниках,
боялися виявити, щоб не стрінула їх судьба брата.
Зізнання обвинуваченого:
До вини не признається. Богнера не вбив. Треба з глузду зійти, щоб,
маючи п'ятеро дітей і вийшовши недавно з в'язниці, пускатися знову
на такі вчинки. Вечером, повечерявши, поклався спати. Нікуди не виходив. Це бачила Танька Потоцька, що постійно в них ночує. Збудили
його зі сну і покликали на варту. Вартував до рана.
~оказове поступовання:
Функціонарі слідчої поліції Станіслав Залещук і Станіслав Скорупа змальовують поліцій не доходження по вбивстві. Підтримують
тезу обвинувачення. Мати і сестри вбитого рішуче обвинувачують. Заломлюються й хитаються щойно під натиском річевих питань і доказів
оборони. Дєр Майблюм. син арендаря фільварку в Потоці, що був покликаний рятувати Богнера, не зівнає нічого, що булоб некорисне для
обвинуваченого. Теж саме командант постеруику поліції в Конюхах,
ст. пост. Антоні Ковальчик. його щойно перенесено до Конюх, спирався на інформаціях від свойого конфідента. Дуже цікаво зїзнавав Ілля
Галушка, що його підозрівала рідня Богнера у вбивстві. Вже Ціцюра
був в тюрмі, а мати Богнера ще дорікала йому. Загалом переслухано
50 свідків. Та всі ці зізнання не дали яскравої картини вини обвину-

ваченого.
При кінці другого дня процесу оборона поставила цілу низку внесків, та трибунал відмовив їм і замкнув доказове поступовання.
Третій день процесу почався промовою прокуратора та оборонців.
Оборонці збивали тези обвинувачення, обстоювали невинність обвинуваченого, виказуючи брак безпосереднього доказу вини та його
безсумнівне алібі.
По резюме предсідника
Войтас відчитав

і нараді присяглнх,

провідник лави д-р

Вердикт
Присяг-лі заперечили десятьма голосами питання в напрямі вини
підсудного.
Трибунал відкидає вердикт:
По проголошенні вердикту трибунал пішов негайно на нараду, а
вернувши проголосив постанову, що, спираючись на арт. 450 к. п. відхиляє ВЕРДИКТ ПРИСЯГ ЛИХ і передає справу до чергової каденції
присяглих суддів.
Трибуналові проводив с.о.с. Вільгельм Таданієр, вотували с.о.с.
Людвік Польни і с.о.с. Олександер Свистун.
Боронили: д-р Володимир Бемко і д-р Михайло Західний. - (ий І."
Останній політичний процес у Бережанах відбувся дня 14 вересня
1939 р. Над Бережанами в небесних просторах гули німецькі воєнні
бомбардувальники, з яких замість бомб - сипались тисячі летючок з
"заспокійливими закликами" до населення. Вулицями міста панічно
- безладно сунули колони авт, підвід ... Втікали урядовці, поспішали й
військові частини з заходу на схід і південь до Румунії та Угорщини ...
А в Бережанському суді йде розправа проти Ярослава Сенькоаського
сина священика з Колоколина. Всеволода Лемехи і Ореста Городиського (обидва зі Станиславова) . Усіх їх обвинувачують в злочині за параграфами 97 - 158 п. к. з.
Однак того дня суд відбувався .лтрнскореннм" темпом. Нікого із
свідків не переслухано і сам трибунал лиш заревла сирена, біг ховатися в льоху перед налетом німецьких бомбовозів, не оглядаючись, чи
підсудні є, чи може втекли. Тоді кожний дбав лише за власну безпеку
і власну шкіру. Того ж дня суд ще засудив Сеньковського і Лемеху по
одному році в'язниці, а Городиського звільнив від вини і кари. Суд не
позбавив засуджених громадянських прав, і на основі амнестії всіх
трьох випустили на волю. На тому останньому процесі боронили адвокати: Д_р В. Бємко, д-р Ф. Коковський, мгр Володимир Логуш і мгр,
Михайло Степаняк,
Львівська українська преса - "Діло", "Новий Час" - подавали
докладні звідомлення з перебігу політичних процесів, щоправда не всіх.

На жаль - годі тепер мати під руками усі річники тих часописів і тому,
не є можливим про всі згадати. 1).
-----1) Історія політичних процесів - це великий і важливий причинок до історії
боротьби народу за свою свободу і державність. Перед 2-0Ю світ. війною,
оборонець на багатьох політичних процесах д-р Степан Шухевич, опрацьовував матеріяли політичних процесів під Польщею. Ще за часів німецької окупації 1941 - 1944, автор цих рядків мав нагоду переглянути чорновик плянованої праці. На жаль цей рукопис пропав у воєнному хаосі, і не
буде можливим його знову відтворити (В. В.).

